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KOMMISJONEN FOR DE EUROPEISKE FELLESSKAP 
HAR —

under henvisning til traktaten om opprettelse av Det europeiske 
fellesskap,

under henvisning til rådsdirektiv 66/401/EØF av 14. juni 1966 
om markedsføring av frø fra fôrvekster(1), særlig artikkel 13 
nr. 1 tredje ledd, og

ut fra følgende betraktninger:

I henhold til direktiv 66/401/EØF kan frøblandinger 1) 
beregnet på bruk som fôrvekster markedsføres dersom 
de forskjellige bestanddelene i blandingen, foruten 
bestemmelsene om forsegling og merking av emballasjen, 
før blanding oppfyller de fellesskapsbestemmelsene om 
markedsføring som gjelder for dem.

For å sikre fri omsetning av frøblandinger beregnet 2) 
på bruk som fôrvekster bør det fastsettes vilkår for 
produksjon, inspeksjon av produksjonen og merking av 
slike blandinger.

Tiltakene fastsatt i dette vedtak er i samsvar med uttalelse 3) 
fra Den faste komité for frø og formeringsmateriale innen 
jordbruk, hagebruk og skogbruk —

GJORT DETTE VEDTAK:

Artikkel 1

I dette vedtak fastsettes vilkår for produksjon, inspeksjon av 
produksjon samt merking av frøblandinger beregnet på bruk 
som fôrvekster, i tillegg til de vilkår som er fastsatt i direktiv 
66/401/EØF.

Artikkel 2

Medlemsstatene skal kreve at foretak som produserer 
frøblandinger:

har installert blandeutstyr som sikrer at den ferdige a) 
blandingen er ensartet,

benytter passende framgangsmåter for alle b) 
blandeoperasjoner,

har pålagt en person det direkte ansvaret for c) 
 
 
 
 
 
 

(1) EFT 125 av 11.7.1966, s. 2298/66. Direktivet sist endret ved direktiv 
2003/61/EF (EUT L 165 av 3.7.2003, s. 23).blandeoperasjonen,

fører et register over frøblandinger beregnet på bruk som d) 
fôrvekster.

Artikkel 3

Foretak som har til hensikt å produsere frøblandinger, skal 
opplyse myndigheten nevnt i del A avsnitt I.c.2 i vedlegg IV til 
direktiv 66/401/EØF om:

de forskjellige bestanddelenes vektprosent etter art og a) 
eventuelt etter sort,

blandingens navn, når det er fastsatt at dette skal angis på b) 
emballasjen.

Artikkel 4

1. Inspeksjon av produksjonen av frøblandingene skal 
utføres av myndigheten nevnt i artikkel 3.

Inspeksjonen skal utføres ved:2. 

kontroll av hver bestanddels identitet og samlede vekt, b) 
minst ved stikkprøvekontroller av de offisielle etikettene 
som identifiserer frøpakkene, og

en stikkprøvekontroll av blandeoperasjonen, herunder også c) 
av de ferdige blandingene.

Artikkel 5

De detaljerte opplysningene om bruken av disse frøblandingene 
som fôr skal være angitt på den offisielle etiketten og/eller på 
leverandørens etikett.

Artikkel 6

Dette vedtak er rettet til medlemsstatene.

Utferdiget i Brussel, 20. april 2004.

 For Kommisjonen

 David BYRNE

 Medlem av Kommisjonen

KOMMISJONSVEDTAK

av 20. april 2004

om vilkår for markedsføring av frøblandinger beregnet på bruk som fôrvekster(*)

[meddelt under nummer K(2004) 1429]

(2004/371/EF)

(*)  Denne fellesskapsrettsakten, kunngjort i EUT L 114 av 21.4.2004, s. 18, 
er omhandlet i EØS-komiteens beslutning nr. 161/2004 av 3. desember 
2004 om endring av EØS-avtalens vedlegg I (Veterinære og plantesanitære 
forhold), se EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende nr. 26 av 
26.5.2005, s. 1.
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