Regels

Voor handel en vervoer van EG-meststoffen
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Regels voor handel en vervoer van
EG-meststoffen
Wat zijn EG-meststoffen?
EG-meststoffen zijn kunstmeststoffen waarbij op het etiket
staat dat ze een ‘EG-meststof’ zijn. EG-meststoffen zijn type
meststoffen die in bijlage I van de EG-meststoffenverordening
staan en voldoen aan de voorschriften van de verordening.
Verhandelen
U mag EG-meststoffen vrij verhandelen binnen de Europese
gemeenschap. Het verhandelen van EG-meststoffen is
vastgelegd in de ‘Verordening (EG) nr. 2003/2003 inzake
meststoffen’. Hierin staan gedetailleerde voorschriften
over de samenstelling, identificatie, traceerbaarheid en
etikettering waaraan EG-meststoffen moeten voldoen. De
verantwoordelijkheid bij het verhandelen van EG-meststoffen
ligt bij de producent of ondernemer die de EG-meststof in de
handel brengt. U moet ervoor zorgen dat de EG-meststof aan de
voorschriften uit de verordening voldoet.
Geen verplichting
U hoeft een kunstmeststof die aan de EG-voorwaarden voldoet
niet als 'EG-meststof' te etiketteren. U mag zelf besluiten dat
wel of niet te doen. Is de meststof wel als een EG-meststof
geëtiketteerd, dan moet de meststof aan alle voorwaarden
van de EG-verordening voldoen. De overheid controleert
steekproefsgewijs of de meststof aan de eisen voldoet.

Vervoer en opslag
De voorschriften voor het vervoeren en opslaan van
nitraathoudende meststoffen staan in de ‘Publicatiereeks
Gevaarlijke Stoffen 7 (PGS 7): Nitraathoudende meststoffen;
opslag en vervoer’. Voor opslag van een EG-meststof op
landbouwbedrijven gelden de regels van de milieuvergunning.
Kijk voor meer informatie op www.minlnv.nl/loket en op de
website van VROM (www.vrom.nl), onderwerp Gezondheid en
Veiligheid; dossier Externe veiligheid.
Verpakkingseisen
• De leverancier mag EG-meststoffen op basis van
ammoniumnitraat en met een hoog stikstofgehalte alleen
in verpakte vorm aan de eindgebruiker leveren.
• Kijk voor alle verpakkingseisen in de ‘Verordening (EG)
nr. 2003/2003 inzake meststoffen’.
Registratie
Als producent of leverancier van EG-meststoffen moet u bij
Dienst Regelingen geregistreerd staan. U kunt zich eenmalig
laten registreren door te bellen met Het LNV-Loket of via de
Minerale Meststoffen Federatie (MMF). Kijk hiervoor op www.
mineralemeststoffen.nl.
Meer informatie
Wilt u meer informatie? Op de website van de Europese
Commissie, www.europa.eu, staat de tekst van Verordening
(EG) nr. 2003/2003. U kunt ook bellen met Het LNV-Loket:
0800 – 22 333 22 (op werkdagen tussen 8.30 en 16.30 uur). Of
kijk op www.minlnv.nl/loket. Zie voor meer informatie de folder
‘Regels voor het gebruik van EG-meststoffen’.
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