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▼B
▼M4
BESCHIKKING VAN DE COMMISSIE
van 17 april 2007
betreffende lijsten van samengestelde producten die officiële
controles aan grenscontroleposten ondergaan
▼B
(Kennisgeving geschied onder nummer C(2007) 1547)
(Voor de EER relevante tekst)

(2007/275/EG)

▼M4
Artikel 1
Onderwerp
Bij deze beschikking worden de voorschriften vastgesteld betreffende de
samengestelde producten die, wanneer zij in de Unie worden binnen
gebracht, aan officiële controles aan grenscontroleposten moeten worden
onderworpen.

▼B
Artikel 2
Definities
Voor de toepassing van deze beschikking gelden de onderstaande defi
nities:

a) „samengestelde producten”: voor menselijke consumptie bestemde
levensmiddelen die zowel verwerkte producten van dierlijke oor
sprong als producten van plantaardige oorsprong bevatten, met in
begrip van levensmiddelen waarbij de verwerking van het primaire
product een integrerend deel van de productie van het eindproduct
vormt;

b) „vleesproducten”: producten zoals gedefinieerd in punt 7.1 van bij
lage I bij Verordening (EG) nr. 853/2004;

c) „verwerkte producten”: de verwerkte producten die zijn vermeld in
punt 7 van bijlage I bij Verordening (EG) nr. 853/2004;

d) „zuivelproducten”: producten zoals gedefinieerd in punt 7.2 van bij
lage I bij Verordening (EG) nr. 853/2004.
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▼M4
Artikel 3
Officiële controles van de in bijlage I vermelde samengestelde
producten
1.
De in bijlage I bij deze beschikking vermelde samengestelde pro
ducten worden onderworpen aan officiële controles aan grenscontro
leposten overeenkomstig Verordening (EU) 2017/625 van het Europees
Parlement en de Raad (1).
2.
De initiële selectie van samengestelde producten voor officiële
controles op basis van de gecombineerde nomenclatuur in kolom 1
van bijlage I wordt gekwalificeerd door verwijzing naar de specifieke
tekst of wetgeving in kolom 3 van bijlage I.
▼B
Artikel 4
▼M4
Aan officiële controles onderworpen samengestelde producten
De volgende samengestelde producten worden onderworpen aan offici
ële controles:
▼B
a) samengestelde producten die verwerkte vleesproducten bevatten;
b) samengestelde producten die voor minstens de helft bestaan uit an
dere verwerkte producten van dierlijke oorsprong dan verwerkte
vleesproducten;
c) samengestelde producten die geen verwerkte vleesproducten bevatten
en voor minder dan de helft bestaan uit verwerkte zuivelproducten,
waarbij de eindproducten niet voldoen aan de voorschriften van
artikel 6.
▼M1

__________

▼M4
Artikel 6
Afwijking voor bepaalde samengestelde producten
1.
In afwijking van artikel 3 worden de volgende samengestelde
producten die geen vleesproducten bevatten, niet aan officiële controles
onderworpen:
(1) Verordening (EU) 2017/625 van het Europees Parlement en de Raad van
15 maart 2017 betreffende officiële controles en andere officiële activiteiten
die worden uitgevoerd om de toepassing van de levensmiddelen- en diervoe
derwetgeving en van de voorschriften inzake diergezondheid, dierenwelzijn,
plantgezondheid en gewasbeschermingsmiddelen te waarborgen, tot wijziging
van de Verordeningen (EG) nr. 999/2001, (EG) nr. 396/2005, (EG) nr.
1069/2009, (EG) nr. 1107/2009, (EU) nr. 1151/2012, (EU) nr. 652/2014,
(EU) 2016/429 en (EU) 2016/2031 van het Europees Parlement en de Raad,
de Verordeningen (EG) nr. 1/2005 en (EG) nr. 1099/2009 van de Raad en de
Richtlijnen 98/58/EG, 1999/74/EG, 2007/43/EG, 2008/119/EG en
2008/120/EG van de Raad, en tot intrekking van de Verordeningen (EG)
nr. 854/2004 en (EG) nr. 882/2004 van het Europees Parlement en de Raad,
de Richtlijnen 89/608/EEG, 89/662/EEG, 90/425/EEG, 91/496/EEG,
96/23/EG, 96/93/EG en 97/78/EG van de Raad en Besluit 92/438/EEG van
de Raad (verordening officiële controles) (PB L 95 van 7.4.2017, blz. 1).
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▼M4
a) samengestelde producten die voor minder dan de helft bestaan uit
andere verwerkte producten, mits die producten:
i) bij opslag stabiel zijn bij omgevingstemperatuur of tijdens de
vervaardiging duidelijk door en door een volledig kook- of
warmtebehandelingsproces hebben ondergaan, zodat rauwe pro
ducten gedenatureerd zijn;
ii) duidelijk zijn aangegeven als bestemd voor menselijke consump
tie;
iii) veilig zijn verpakt in schone, al dan niet verzegelde recipiënten;
iv) vergezeld gaan van een handelsdocument en voorzien zijn van
een etiket in een officiële taal van een lidstaat, waarbij dat docu
ment en die etikettering samen informatie verstrekken over de
aard, de hoeveelheid en het aantal verpakkingen van de samen
gestelde producten, het land van oorsprong, de fabrikant en de
ingrediënten;
b) de in bijlage II vermelde samengestelde producten.
2.
In samengestelde producten verwerkte zuivelproducten worden
echter alleen betrokken uit de in bijlage I bij Verordening (EU) nr.
605/2010 van de Commissie (1) vermelde landen en behandeld zoals
in die bijlage is aangegeven.
▼B
Artikel 7
Intrekking
Beschikking 2002/349/EG wordt ingetrokken.

Artikel 8
Toepassing
Deze beschikking is van toepassing met ingang van één maand na de
datum van bekendmaking in het Publicatieblad van de Europese Unie.

Artikel 9
Adressaten
Deze beschikking is gericht tot de lidstaten.

(1) Verordening (EU) nr. 605/2010 van de Commissie van 2 juli 2010 tot vast
stelling van de volks- en diergezondheidsvoorwaarden en de veterinaire cer
tificeringsvoorschriften voor het binnenbrengen in de Europese Unie van
rauwe melk, zuivelproducten, colostrum en producten op basis van colostrum,
bestemd voor menselijke consumptie (PB L 175 van 10.7.2010, blz. 1).
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▼M2
BIJLAGE I

▼M4
LIJST VAN SAMENGESTELDE PRODUCTEN DIE ONDERWORPEN
ZIJN AAN OFFICIËLE CONTROLES ALS BEDOELD IN ARTIKEL 3
Om de selectie vast te stellen van zendingen die in een grenscontrolepost offi
ciële controles moeten ondergaan, worden de samengestelde producten in deze
lijst vermeld overeenkomstig de in de Unie gebruikte goederennomenclatuur

▼M2
Aantekeningen bij de tabel:

▼M4

__________

▼M2
2. Aantekening bij de hoofdstukken
De aantekeningen bij de hoofdstukken zijn toelichtingen, waar nodig als
uittreksel, uit de aantekeningen bij de verschillende hoofdstukken van de
gecombineerde nomenclatuur (GN), die is neergelegd in bijlage I bij Ver
ordening (EEG) nr. 2658/87.

3. Uittreksel uit de toelichting op het geharmoniseerd systeem
Waar nodig is voor de verschillende hoofdstukken aanvullende informatie
ontleend aan de toelichting op het geharmoniseerd systeem van de Wereld
douaneorganisatie uit 2007.

4. Kolom 1 — GN-code
Deze kolom geeft de GN-code aan. De GN, die is vastgesteld bij Verordening
(EEG) nr. 2658/87, is gebaseerd op het internationale geharmoniseerde sys
teem inzake de omschrijving en codering van goederen, dat is opgesteld door
de Internationale Douaneraad, thans de Werelddouaneorganisatie (WDO), en
is aangenomen bij het op 14 juni 1983 gesloten Internationaal Verdrag van
Brussel, dat namens de Europese Economische Gemeenschap is goedgekeurd
bij Besluit 87/369/EEG van de Raad (1) („het GS-Verdrag”). In de GN zijn de
posten en onderverdelingen van de GS tot zes cijfers overgenomen, terwijl
alleen het zevende en achtste cijfer verdere onderverdelingen bevatten, die
specifiek zijn voor de GN.

▼M4
Indien een viercijferige code wordt gebruikt: Tenzij anders aangegeven moe
ten alle producten die deze code als begincijfer hebben of onder deze code
vallen, worden onderworpen aan officiële controles aan grenscontroleposten.
In de meeste gevallen worden de desbetreffende GN-codes in het Tracessysteem als bedoeld in artikel 133, lid 4, van Verordening (EU) 2017/625
uitgesplitst naar codes met zes of acht cijfers.

▼M2
Indien slechts bepaalde, gespecificeerde producten met een code met vier, zes
of acht cijfers aan veterinaire controles moeten worden onderworpen en in de
GN geen specifieke onderverdeling voor deze code bestaat, is de code aange
geven met Ex (bijvoorbeeld Ex 3002: veterinaire controles zijn alleen vereist
voor van dieren afkomstig materiaal, waaronder hooi en stro, en niet voor de
hele post, onderverdeling of GN-code). De desbetreffende codes zijn ook
opgenomen in het Traces-systeem.
(1) PB L 198 van 20.7.1987, blz. 1.
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▼M2
5. Kolom 2 — Omschrijving
De omschrijving van de goederen komt overeen met die in de kolom „Om
schrijving” van de GN in bijlage I bij Verordening (EEG) nr. 2658/87. Voor
nadere uitleg over de exacte reikwijdte van het gemeenschappelijk douaneta
rief wordt verwezen naar de recentste wijziging van die bijlage.

▼M4
6. Kolom 3 — Kwalificatie en verklaring
In deze kolom worden nadere gegevens over de desbetreffende producten
verstrekt. Nadere informatie over de samengestelde producten die onder de
verschillende hoofdstukken van de GN vallen, is te vinden in de laatste editie
van de Toelichtingen op de gecombineerde nomenclatuur van de Europese
Unie (1).

▼M2
TABEL
Onverminderd de regels voor de interpretatie van de GN worden de bewoordin
gen van de omschrijving van de goederen in kolom 2 geacht slechts indicatieve
waarde te hebben, aangezien de goederen waarop dit besluit van toepassing is, in
deze bijlage door de GN-codes worden bepaald.
Wanneer een GN-code wordt voorafgegaan door „Ex”, worden de goederen
waarop dit besluit van toepassing is, bepaald door de reikwijdte van de GNcode en door die van de desbetreffende omschrijving in kolom 2 en de kwali
ficatie en verklaring in kolom 3.

▼M4

__________

▼M2
HOOFDSTUK 15
Vetten en oliën (dierlijke en plantaardige) en dissociatieproducten daarvan;
bewerkt spijsvet; was van dierlijke of van plantaardige oorsprong
Algemene opmerkingen
Alle vetten en oliën van dierlijke oorsprong. Bijlage XIV bij Verordening (EU)
nr. 142/2011 bevat specifieke eisen voor de volgende producten:
1. gesmolten vet en visolie in rij 3 van tabel 1 in hoofdstuk I, afdeling 1;
2. gesmolten vet van categorie 2-materiaal voor bepaalde doeleinden buiten de
voederketen van landbouwhuisdieren (bv. voor oleochemische doeleinden) in
rij 17 van tabel 2 in hoofdstuk II, afdeling 1;
3. vetderivaten in rij 18 van tabel 2 in hoofdstuk II, afdeling 1.
Vetderivaten omvatten in de eerste graad van bewerking uit vetten en oliën
verkregen producten in zuivere vorm, die zijn vervaardigd volgens een pro
cedé dat is uiteengezet in hoofdstuk XI, punt 1, van bijlage XIII bij Ver
ordening (EU) nr. 142/2011.
Met andere materialen gemengde derivaten zijn aan veterinaire controles on
derworpen.
Aantekeningen bij hoofdstuk 15 (uittreksel uit de aantekeningen op dit
hoofdstuk van de gecombineerde nomenclatuur (GN), die is neergelegd in
bijlage I bij Verordening (EEG) nr. 2658/87)
1. Dit hoofdstuk omvat niet:
a) spek, varkensvet en vet van gevogelte, bedoeld bij post 0209;
(1) Toelichtingen op de gecombineerde nomenclatuur van de Europese Unie (PB C 119 van
29.3.2019, blz. 1), zoals daarna gewijzigd.
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▼M2
b) cacaoboter, cacaovet en cacao-olie daaronder begrepen (post 1804);
c) bereidingen voor menselijke consumptie, bevattende meer dan 15 ge
wichtspercenten producten bedoeld bij post 0405 (in het algemeen hoofd
stuk 21);
d) kanen (post 2301) en afvallen bedoeld bij de posten 2304 tot en met 2306;
…
3. Enkel gedenatureerde vetten en oliën of fracties daarvan vallen niet onder post
1518; deze producten worden ingedeeld onder de post die van toepassing is
op de overeenkomstige niet-gedenatureerde vetten en oliën of fracties daarvan.
4. Soapstock, oliedroesem of oliebezinksel, stearinepek, wolvetpek en glycerol
pek worden onder post 1522 ingedeeld.
Uittreksel uit de toelichting op het geharmoniseerd systeem
Post 1516 omvat dierlijke en plantaardige vetten en oliën die een specifieke
chemische omzetting zoals hierna omschreven hebben ondergaan, doch niet ver
der zijn bereid.
Op dergelijke wijze behandelde fracties van dierlijke en plantaardige vetten en
oliën vallen eveneens onder deze post.
Door hydrogenering, die geschiedt door de oliën en vetten bij geschikte tempe
ratuur en druk en met gebruikmaking van een katalysator (in de regel fijn ver
deeld nikkel) in aanraking te brengen met zuivere waterstof, wordt het smeltpunt
van de vetten verhoogd en worden de oliën vaster door het omzetten van onver
zadigde glyceriden in verzadigde glyceriden met een hoger smeltpunt.

▼M3
Post 1518 omvat mengsels en bereidingen van dierlijke of plantaardige vetten of
oliën of van fracties van verschillende vetten en oliën bedoeld bij het hoofdstuk,
niet geschikt voor menselijke consumptie, elders genoemd noch elders onder
begrepen.
Dit gedeelte omvat onder andere gebruikte frituurolie die bijvoorbeeld koolzaad
olie, sojaolie en een kleine hoeveelheid dierlijk vet bevat, voor gebruik bij de
bereiding van diervoeders.

▼M2
GN-code

Omschrijving

Kwalificatie en verklaring

(1)

(2)

(3)

Varkensvet (reuzel daaronder begrepen)
en vet van gevogelte, ander dan dat
bedoeld bij post 0209 of 1503

►M4 Alleen samengestelde producten (zie de artikelen 4
en 6 van dit besluit).

Rund-, schapen- of geitenvet, ander dan
dat bedoeld bij post 1503

►M4 Alleen samengestelde producten (zie de artikelen 4
en 6 van dit besluit).

1501

1502

Voor andere producten dan samengestelde producten, zie
bijlage I bij Verordening (EU) 2019/2007 van de
Commissie (1). ◄

Voor andere producten dan samengestelde producten, zie
bijlage I bij Verordening (EU) 2019/2007 van de
Commissie (1). ◄
1503 00

Varkensstearine, spekolie, oleostearine, ►M4 Alleen samengestelde producten (zie de artikelen 4
oleomargarine en talkolie, niet geëmul en 6 van dit besluit).
geerd, niet vermengd, noch op andere
Voor andere producten dan samengestelde producten, zie
wijze bereid
bijlage I bij Verordening (EU) 2019/2007 van de
Commissie (1). ◄
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▼M2
(1)

(2)

(3)

1504

Vetten en oliën, van vis of van zee ►M4 Alleen samengestelde producten (zie de artikelen 4
zoogdieren, alsmede fracties daarvan, en 6 van dit besluit).
ook indien geraffineerd, doch niet che
Voor andere producten dan samengestelde producten, zie
misch gewijzigd
bijlage I bij Verordening (EU) 2019/2007 van de
Commissie (1). ◄

1505 00

Wolvet en daaruit verkregen vetstoffen,
lanoline daaronder begrepen

▼M3
►M4 Alleen samengestelde producten (zie de artikelen 4
en 6 van dit besluit).
Voor andere producten dan samengestelde producten, zie
bijlage I bij Verordening (EU) 2019/2007 van de
Commissie (1). ◄

▼M2
1506 00 00

Andere dierlijke vetten en oliën, als ►M4 Alleen samengestelde producten (zie de artikelen 4
mede fracties daarvan, ook indien ge en 6 van dit besluit).
raffineerd, doch niet chemisch gewij
Voor andere producten dan samengestelde producten, zie
zigd
bijlage I bij Verordening (EU) 2019/2007 van de
Commissie (1). ◄

1516 10

Dierlijke vetten en oliën, alsmede frac
ties daarvan, geheel of gedeeltelijk ge
hydrogeneerd, veresterd, opnieuw ver
esterd of geëlaïdiniseerd, ook indien ge
raffineerd, doch niet verder bereid

►M4 Alleen samengestelde producten (zie de artikelen 4
en 6 van dit besluit).

Margarine; mengsels en bereidingen,
voor menselijke consumptie, van dier
lijke of plantaardige vetten of oliën of
van fracties van verschillende vetten en
oliën bedoeld bij dit hoofdstuk, andere
dan de vetten en oliën of fracties daar
van, bedoeld bij post 1516

►M4 Alleen samengestelde producten (zie de artikelen 4
en 6 van dit besluit).

Standolie en andere dierlijke of plant
aardige oliën, alsmede fracties daarvan,
gekookt, geoxideerd, gedehydreerd, ge
zwaveld, geblazen of op andere wijze
chemisch gewijzigd, andere dan die be
doeld bij post 1516

►M4 Alleen samengestelde producten (zie de artikelen 4
en 6 van dit besluit).

Mengsels en bereidingen van dierlijke
vetten en oliën of van dierlijke en
plantaardige vetten en oliën, alsmede
fracties daarvan, niet geschikt voor
menselijke consumptie

►M4 Alleen samengestelde producten (zie de artikelen 4
en 6 van dit besluit).

Andere

►M4 Alleen samengestelde producten (zie de artikelen 4
en 6 van dit besluit).

Ex 1517

Ex 1518 00 91

Voor andere producten dan samengestelde producten, zie
bijlage I bij Verordening (EU) 2019/2007 van de
Commissie (1). ◄

Voor andere producten dan samengestelde producten, zie
bijlage I bij Verordening (EU) 2019/2007 van de
Commissie (1). ◄

Voor andere producten dan samengestelde producten, zie
bijlage I bij Verordening (EU) 2019/2007 van de
Commissie (1). ◄

▼M3
Ex 1518 00 95

Ex 1518 00 99

Voor andere producten dan samengestelde producten, zie
bijlage I bij Verordening (EU) 2019/2007 van de
Commissie (1). ◄

Voor andere producten dan samengestelde producten, zie
bijlage I bij Verordening (EU) 2019/2007 van de
Commissie (1). ◄

▼M2
1521 90 91

Bijenwas en was van andere insecten,
ruw

►M4 Alleen samengestelde producten (zie de artikelen 4
en 6 van dit besluit).
Voor andere producten dan samengestelde producten, zie
bijlage I bij Verordening (EU) 2019/2007 van de
Commissie (1). ◄
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▼M2
(1)

▼M4

(2)

(3)

1521 90 99

Bijenwas en was van andere insecten, ►M4 Alleen samengestelde producten (zie de artikelen 4
ook indien geraffineerd of gekleurd, an en 6 van dit besluit).
dere dan ruw
Voor andere producten dan samengestelde producten, zie
bijlage I bij Verordening (EU) 2019/2007 van de
Commissie (1). ◄

Ex 1522 00

Degras; afvallen van de behandeling ►M4 Alleen samengestelde producten (zie de artikelen 4
van vetstoffen of van dierlijke of plant en 6 van dit besluit).
aardige was
Voor andere producten dan samengestelde producten, zie
bijlage I bij Verordening (EU) 2019/2007 van de
Commissie (1). ◄

(1) Uitvoeringsverordening (EU) 2019/2007 van de Commissie van 18 november 2019 tot vaststelling van voorschriften voor de
toepassing van Verordening (EU) 2017/625 van het Europees Parlement en de Raad wat betreft de lijsten van dieren, producten
van dierlijke oorsprong, levende producten, dierlijke bijproducten en afgeleide producten en hooi en stro die aan officiële controles
aan grenscontroleposten onderworpen zijn en tot wijziging van Beschikking 2007/275/EG (PB L 312 van 29.11.2019, blz.1).

▼M2
HOOFDSTUK 16
Bereidingen van vlees, van vis, van schaaldieren, van weekdieren of van
andere ongewervelde waterdieren
Algemene opmerkingen
Dit hoofdstuk omvat samengestelde producten die verwerkte producten van dier
lijke oorsprong bevatten.
Aantekeningen bij hoofdstuk 16
1. Vlees, slachtafvallen, vis, schaaldieren, weekdieren en andere ongewervelde
waterdieren, bereid of verduurzaamd op een wijze als bedoeld in hoofdstuk 2
of 3 of bij post 0504, worden niet ingedeeld onder dit hoofdstuk.
2. Bereidingen voor menselijke consumptie worden ingedeeld onder dit hoofd
stuk voor zover zij meer dan 20 gewichtspercenten worst, vlees, slachtafval
len, bloed, vis, schaaldieren, weekdieren of andere ongewervelde waterdieren,
afzonderlijk of tezamen genomen, bevatten. Indien deze bereidingen twee of
meer van de voorgenoemde producten bevatten, worden zij ingedeeld onder
de post van dit hoofdstuk die betrekking heeft op het bestanddeel dat in de
samenstelling met het hoogste gewicht voorkomt. Deze bepalingen zijn niet
van toepassing op de gevulde producten bedoeld bij post 1902 of op de
bereidingen bedoeld bij de posten 2103 en 2104.
Voor bereidingen die lever bevatten, is het bepaalde in de tweede zin echter
niet van toepassing voor de vaststelling van de onderverdelingen binnen de
posten 1601 en 1602.

GN-code

Omschrijving

Kwalificatie en verklaring

(1)

(2)

(3)

Worst van alle soorten, van vlees, van
slachtafvallen of van bloed; bereidingen
van deze producten, voor menselijke
consumptie

►M4 Alleen samengestelde producten (zie de artikelen 4
en 6 van dit besluit).

Andere bereidingen en conserven, van
vlees, van slachtafvallen of van bloed

►M4 Alleen samengestelde producten (zie de artikelen 4
en 6 van dit besluit).

1601 00

1602

Voor andere producten dan samengestelde producten, zie
bijlage I bij Verordening (EU) 2019/2007 van de
Commissie (1). ◄

Voor andere producten dan samengestelde producten, zie
bijlage I bij Verordening (EU) 2019/2007 van de
Commissie (1). ◄
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▼M2
GN-code

Omschrijving

Kwalificatie en verklaring

(1)

(2)

(3)

Extracten en sappen van vlees, van vis,
van schaaldieren, van weekdieren of
van andere ongewervelde waterdieren

►M4 Alleen samengestelde producten (zie de artikelen 4
en 6 van dit besluit).

▼M3
1603 00

▼M4

Voor andere producten dan samengestelde producten, zie
bijlage I bij Verordening (EU) 2019/2007 van de
Commissie (1). ◄

Ex 1604

Bereidingen en conserven van vis; ka ►M4 Alleen samengestelde producten (zie de artikelen 4
viaar en kaviaarsurrogaten bereid uit en 6 van dit besluit).
kuit
Voor andere producten dan samengestelde producten, zie
bijlage I bij Verordening (EU) 2019/2007 van de
Commissie (1). ◄

Ex 1605

Bereidingen en conserven van schaal ►M4 Alleen samengestelde producten (zie de artikelen 4
dieren, van weekdieren of van andere en 6 van dit besluit).
ongewervelde waterdieren
Voor andere producten dan samengestelde producten, zie
bijlage I bij Verordening (EU) 2019/2007 van de
Commissie (1). ◄

(1) Uitvoeringsverordening (EU) 2019/2007 van de Commissie van 18 november 2019 tot vaststelling van voorschriften voor de
toepassing van Verordening (EU) 2017/625 van het Europees Parlement en de Raad wat betreft de lijsten van dieren, producten
van dierlijke oorsprong, levende producten, dierlijke bijproducten en afgeleide producten en hooi en stro die aan officiële controles
aan grenscontroleposten onderworpen zijn en tot wijziging van Beschikking 2007/275/EG (PB L 312 van 29.11.2019, blz.1).

▼M2
HOOFDSTUK 17
Suiker en suikerwerk
Aantekeningen bij hoofdstuk 17 (uittreksel uit de aantekeningen op dit
hoofdstuk van de gecombineerde nomenclatuur (GN), die is neergelegd in
bijlage I bij Verordening (EEG) nr. 2658/87)
1. Dit hoofdstuk omvat niet:
…
b) chemisch zuivere suikers (andere dan sacharose, lactose, maltose, glucose
en fructose (levulose)) en andere producten, bedoeld bij post 2940;
….

GN-code

Omschrijving

Kwalificatie en verklaring

(1)

(2)

(3)

Andere suiker, chemisch zuivere lacto
se, maltose, glucose en fructose (levu
lose) daaronder begrepen, in vaste
vorm; suikerstroop, niet gearomatiseerd
en zonder toegevoegde kleurstoffen;
kunsthoning, ook indien met natuurho
ning vermengd

►M4 Alleen samengestelde producten (zie de artikelen 4
en 6 van dit besluit).

▼M3
Ex 1702

▼M4

Voor andere producten dan samengestelde producten, zie
bijlage I bij Verordening (EU) 2019/2007 van de
Commissie (1). ◄

(1) Uitvoeringsverordening (EU) 2019/2007 van de Commissie van 18 november 2019 tot vaststelling van voorschriften voor de
toepassing van Verordening (EU) 2017/625 van het Europees Parlement en de Raad wat betreft de lijsten van dieren, producten
van dierlijke oorsprong, levende producten, dierlijke bijproducten en afgeleide producten en hooi en stro die aan officiële controles
aan grenscontroleposten onderworpen zijn en tot wijziging van Beschikking 2007/275/EG (PB L 312 van 29.11.2019, blz.1).
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▼M3
HOOFDSTUK 18
Cacao en bereidingen daarvan
Algemene opmerkingen
Dit hoofdstuk omvat producten van dierlijke oorsprong en samengestelde pro
ducten die verwerkte producten van dierlijke oorsprong bevatten.

Aantekeningen bij hoofdstuk 18 (uittreksel uit de aantekeningen bij dit
hoofdstuk van de gecombineerde nomenclatuur (GN), die is neergelegd in
bijlage I bij Verordening (EEG) nr. 2658/87)
Dit hoofdstuk omvat niet de bereidingen en producten, bedoeld bij de pos
ten 0403, 1901, 1904, 1905, 2105, 2202, 2208, 3003 en 3004.

GN-code

Omschrijving

Kwalificatie en verklaring

(1)

(2)

(3)

Ex 1806

▼M4

Chocolade en andere bereidingen voor ►M4 Alleen samengestelde producten (zie de artikelen 4
menselijke consumptie die cacao bevat en 6 van dit besluit).
ten
Voor andere producten dan samengestelde producten, zie
bijlage I bij Verordening (EU) 2019/2007 van de
Commissie (1). ◄

(1) Uitvoeringsverordening (EU) 2019/2007 van de Commissie van 18 november 2019 tot vaststelling van voorschriften voor de
toepassing van Verordening (EU) 2017/625 van het Europees Parlement en de Raad wat betreft de lijsten van dieren, producten
van dierlijke oorsprong, levende producten, dierlijke bijproducten en afgeleide producten en hooi en stro die aan officiële controles
aan grenscontroleposten onderworpen zijn en tot wijziging van Beschikking 2007/275/EG (PB L 312 van 29.11.2019, blz.1).

▼M2
HOOFDSTUK 19
Bereidingen van graan, van meel, van zetmeel of van melk; gebak
Algemene opmerkingen
Dit hoofdstuk omvat samengestelde producten die verwerkte producten van dier
lijke oorsprong bevatten en bereidingen voor menselijke consumptie die nietverwerkte producten van dierlijke oorsprong bevatten.

Post 1902 [deegwaren, ook indien gekookt of gevuld (met vlees of andere zelf
standigheden) dan wel op andere wijze bereid, zoals spaghetti, macaroni, noedels,
lasagne, gnocchi, ravioli en cannelloni; koeskoes, ook indien bereid] omvat al
leen producten van dierlijke oorsprong die zijn verwerkt in producten van de
onderverdelingen 1902 11, 1902 20, 1902 30 en 1902 40.

Post 1902 omvat gekookte en voorgekookte culinaire bereidingen die producten
van dierlijke oorsprong bevatten, zoals voor samengestelde producten is uiteen
gezet in de artikelen 4 tot en met 6 van Beschikking 2007/275/EG.

Aantekeningen bij hoofdstuk 19 (uittreksel uit de aantekeningen op dit
hoofdstuk van de gecombineerde nomenclatuur (GN), die is neergelegd in
bijlage I bij Verordening (EEG) nr. 2658/87)
1. Dit hoofdstuk omvat niet:

a) bereidingen voor menselijke consumptie bevattende meer dan 20 gewichts
percenten worst, vlees, slachtafvallen, bloed, vis, schaaldieren, weekdieren
of andere ongewervelde waterdieren, afzonderlijk of tezamen genomen
(hoofdstuk 16); de gevulde producten bedoeld bij post 1902 worden even
wel steeds onder die post ingedeeld;

…
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▼M2
GN-code

Omschrijving

Kwalificatie en verklaring

(1)

(2)

(3)

Moutextract; bereidingen voor mense
lijke consumptie van meel, gries, gries
meel, zetmeel of moutextract, geen of
minder dan 40 gewichtspercenten cacao
bevattend, berekend op een geheel ont
vette basis, elders genoemd noch elders
onder begrepen; bereidingen voor men
selijke consumptie van producten be
doeld bij de posten 0401 tot en
met 0404, geen of minder dan 5 ge
wichtspercenten cacao bevattend, bere
kend op een geheel ontvette basis, el
ders genoemd noch elders onder begre
pen

►M4 Alleen samengestelde producten (zie de artikelen 4
en 6 van dit besluit).

Deegwaren, niet gekookt, noch gevuld
of op andere wijze bereid, waarin ei is
verwerkt

►M4 Alleen samengestelde producten (zie de artikelen 4
en 6 van dit besluit).

Gevulde deegwaren, ook indien ge
kookt of op andere wijze bereid, bevat
tende meer dan 20 gewichtspercenten
vis, schaal- of weekdieren of andere
ongewervelde waterdieren

►M4 Alleen samengestelde producten (zie de artikelen 4
en 6 van dit besluit).

Gevulde deegwaren, ook indien ge
kookt of op andere wijze bereid, bevat
tende meer dan 20 gewichtspercenten
worst, vlees of slachtafvallen van alle
soorten, met inbegrip van vet van alle
soorten of oorsprong

►M4 Alleen samengestelde producten (zie de artikelen 4
en 6 van dit besluit).

▼M3
Ex 1901

Voor andere producten dan samengestelde producten, zie
bijlage I bij Verordening (EU) 2019/2007 van de
Commissie (1). ◄

▼M2
1902 11 00

1902 20 10

1902 20 30

Ex 1902 20 91

Voor andere producten dan samengestelde producten, zie
bijlage I bij Verordening (EU) 2019/2007 van de
Commissie (1). ◄

Voor andere producten dan samengestelde producten, zie
bijlage I bij Verordening (EU) 2019/2007 van de
Commissie (1). ◄

Voor andere producten dan samengestelde producten, zie
bijlage I bij Verordening (EU) 2019/2007 van de
Commissie (1). ◄

Gekookte of gebakken gevulde deegwa ►M4 Alleen samengestelde producten (zie de artikelen 4
ren
en 6 van dit besluit).
Voor andere producten dan samengestelde producten, zie
bijlage I bij Verordening (EU) 2019/2007 van de
Commissie (1). ◄

Ex 1902 20 99

Andere [andere gevulde deegwaren,
niet gekookt of gebakken]

►M4 Alleen samengestelde producten (zie de artikelen 4
en 6 van dit besluit).
Voor andere producten dan samengestelde producten, zie
bijlage I bij Verordening (EU) 2019/2007 van de
Commissie (1). ◄

Ex 1902 30

Ex 1902 40

Andere deegwaren dan die bedoeld bij
de onderverdelingen 1902 11, 1902 19
en 1902 20.

►M4 Alleen samengestelde producten (zie de artikelen 4
en 6 van dit besluit).

Koeskoes

►M4 Alleen samengestelde producten (zie de artikelen 4
en 6 van dit besluit).

Voor andere producten dan samengestelde producten, zie
bijlage I bij Verordening (EU) 2019/2007 van de
Commissie (1). ◄

Voor andere producten dan samengestelde producten, zie
bijlage I bij Verordening (EU) 2019/2007 van de
Commissie (1). ◄
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▼M2
(1)

(2)

(3)

Maispreparaten verkregen door poffen
of door roosteren

►M4 Alleen samengestelde producten (zie de artikelen 4
en 6 van dit besluit).

▼M3
Ex 1904 10 10

Voor andere producten dan samengestelde producten, zie
bijlage I bij Verordening (EU) 2019/2007 van de
Commissie (1). ◄

▼M2
Ex 1904 90 10

Bereidingen voor menselijke consump ►M4 Alleen samengestelde producten (zie de artikelen 4
tie op basis van rijst
en 6 van dit besluit).
Voor andere producten dan samengestelde producten, zie
bijlage I bij Verordening (EU) 2019/2007 van de
Commissie (1). ◄

▼M3
Ex 1905

Gebak

►M4 Alleen samengestelde producten (zie de artikelen 4
en 6 van dit besluit).
Voor andere producten dan samengestelde producten, zie
bijlage I bij Verordening (EU) 2019/2007 van de
Commissie (1). ◄

▼M4

(1) Uitvoeringsverordening (EU) 2019/2007 van de Commissie van 18 november 2019 tot vaststelling van voorschriften voor de
toepassing van Verordening (EU) 2017/625 van het Europees Parlement en de Raad wat betreft de lijsten van dieren, producten
van dierlijke oorsprong, levende producten, dierlijke bijproducten en afgeleide producten en hooi en stro die aan officiële controles
aan grenscontroleposten onderworpen zijn en tot wijziging van Beschikking 2007/275/EG (PB L 312 van 29.11.2019, blz.1).

▼M2
HOOFDSTUK 20
Bereidingen van groenten, van vruchten en van andere plantendelen
Algemene opmerkingen
Dit hoofdstuk omvat samengestelde producten die verwerkte producten van dier
lijke oorsprong bevatten en bereidingen voor menselijke consumptie die nietverwerkte producten van dierlijke oorsprong bevatten.
Aantekeningen bij hoofdstuk 20 (uittreksel uit de aantekeningen op dit
hoofdstuk van de gecombineerde nomenclatuur (GN), die is neergelegd in
bijlage I bij Verordening (EEG) nr. 2658/87)
1. Dit hoofdstuk omvat niet:
…
b) bereidingen voor menselijke consumptie bevattende meer dan 20 gewichts
percenten worst, vlees, slachtafvallen, bloed, vis, schaaldieren, weekdieren
of andere ongewervelde waterdieren, afzonderlijk of tezamen genomen
(hoofdstuk 16);
…

GN-code

Omschrijving

Kwalificatie en verklaring

(1)

(2)

(3)

Ex 2004

Andere groenten, op andere wijze be ►M4 Alleen samengestelde producten (zie de artikelen 4
reid of verduurzaamd dan in azijn of en 6 van dit besluit).
azijnzuur, bevroren, andere dan de pro
Voor andere producten dan samengestelde producten, zie
ducten bedoeld bij post 2006
bijlage I bij Verordening (EU) 2019/2007 van de
Commissie (1). ◄
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▼M2
(1)

Ex 2005

▼M4

(2)

(3)

Andere groenten, op andere wijze be ►M4 Alleen samengestelde producten (zie de artikelen 4
reid of verduurzaamd dan in azijn of en 6 van dit besluit).
azijnzuur, niet bevroren, andere dan de
Voor andere producten dan samengestelde producten, zie
producten bedoeld bij post 2006
bijlage I bij Verordening (EU) 2019/2007 van de
Commissie (1). ◄

(1) Uitvoeringsverordening (EU) 2019/2007 van de Commissie van 18 november 2019 tot vaststelling van voorschriften voor de
toepassing van Verordening (EU) 2017/625 van het Europees Parlement en de Raad wat betreft de lijsten van dieren, producten
van dierlijke oorsprong, levende producten, dierlijke bijproducten en afgeleide producten en hooi en stro die aan officiële controles
aan grenscontroleposten onderworpen zijn en tot wijziging van Beschikking 2007/275/EG (PB L 312 van 29.11.2019, blz.1).

▼M2
HOOFDSTUK 21
Diverse producten voor menselijke consumptie
Algemene opmerkingen
Dit hoofdstuk omvat samengestelde producten die verwerkte producten van dier
lijke oorsprong bevatten, zoals voor samengestelde producten is uiteengezet in de
artikelen 4 tot en met 6 van Beschikking 2007/275/EG.
Aantekeningen bij hoofdstuk 21 (uittreksel uit de aantekeningen op dit
hoofdstuk van de gecombineerde nomenclatuur (GN), die is neergelegd in
bijlage I bij Verordening (EEG) nr. 2658/87)
1. Dit hoofdstuk omvat niet:
…
e) bereidingen voor menselijke consumptie, bevattende meer dan 20 gewichts
percenten worst, vlees, slachtafvallen, bloed, vis, schaaldieren, weekdieren
of andere ongewervelde waterdieren, afzonderlijk of tezamen genomen
(hoofdstuk 16); de producten bedoeld bij de posten 2103 en 2104 worden
evenwel steeds onder die posten ingedeeld;
…
3. Voor de toepassing van post 2104 worden als „samengestelde gehomogeni
seerde producten voor menselijke consumptie” aangemerkt, bereidingen van
een fijn gehomogeniseerd mengsel van twee of meer basisbestanddelen zoals
vlees, vis, groenten, vruchten en noten, opgemaakt voor de verkoop in het
klein als kindervoeding of als dieetvoeding, in verpakkingen met een netto
gewicht van niet meer dan 250 g. Voor de toepassing van deze bepaling wordt
geen rekening gehouden met kleine hoeveelheden ingrediënten, die aan het
mengsel zijn toegevoegd als smaakgevend middel, als conserveringsmiddel of
voor een ander doel. Die bereidingen mogen kleine hoeveelheden zichtbare
deeltjes bevatten.

▼M3
Aanvullende aantekeningen
…
5. Andere producten voor menselijke consumptie die zijn opgemaakt in afgeme
ten hoeveelheden zoals capsules, tabletten, pastilles en pillen, en die bestemd
zijn om te worden gebruikt als voedingssupplement, worden ingedeeld onder
post 2106, tenzij zij elders zijn genoemd of onder begrepen.

▼M2
GN-code

Omschrijving

Kwalificatie en verklaring

(1)

(2)

(3)

Ex 2103 90 90

Sausen en preparaten voor sausen; sa ►M4 Alleen samengestelde producten (zie de artikelen 4
mengestelde kruiderijen en dergelijke en 6 van dit besluit).
producten; mosterdmeel en bereide
Voor andere producten dan samengestelde producten, zie
mosterd -andere
bijlage I bij Verordening (EU) 2019/2007 van de
Commissie (1). ◄
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▼M2
GN-code

Omschrijving

Kwalificatie en verklaring

(1)

(2)

(3)

▼M3
Ex 2104

Preparaten voor soep of voor bouillon; ►M4 Alleen samengestelde producten (zie de artikelen 4
bereide soep en bouillon; samen en 6 van dit besluit).
gestelde gehomogeniseerde producten
Voor andere producten dan samengestelde producten, zie
voor menselijke consumptie
bijlage I bij Verordening (EU) 2019/2007 van de
Commissie (14). ◄

Ex 2105 00

Consumptie-ijs, ook indien cacao bevat ►M4 Alleen samengestelde producten (zie de artikelen 4
tend
en 6 van dit besluit).

▼M2

Voor andere producten dan samengestelde producten, zie
bijlage I bij Verordening (EU) 2019/2007 van de
Commissie (1). ◄
Ex 2106 10

Proteïneconcentraten en getextureerde
proteïnestoffen

►M4 Alleen samengestelde producten (zie de artikelen 4
en 6 van dit besluit).
Voor andere producten dan samengestelde producten, zie
bijlage I bij Verordening (EU) 2019/2007 van de
Commissie (1). ◄

▼M3
Ex 2106 90 92

Ex 2106 90 98

▼M4

Andere producten voor menselijke con
sumptie, elders genoemd noch elders
onder begrepen, bevattende geen van
melk afkomstige vetstoffen, sacharose,
isoglucose, glucose of zetmeel, of be
vattende minder dan 1,5 gewichtsper
cent van melk afkomstige vetstoffen,
minder dan 5 gewichtspercenten sacha
rose of isoglucose, minder dan 5 ge
wichtspercenten glucose of zetmeel

►M4 Alleen samengestelde producten (zie de artikelen 4
en 6 van dit besluit).
Voor andere producten dan samengestelde producten, zie
bijlage I bij Verordening (EU) 2019/2007 van de
Commissie (1). ◄

Andere producten voor menselijke con ►M4 Alleen samengestelde producten (zie de artikelen 4
sumptie, elders genoemd noch elders en 6 van dit besluit).
onder begrepen
Voor andere producten dan samengestelde producten, zie
bijlage I bij Verordening (EU) 2019/2007 van de
Commissie (1). ◄

(1) Uitvoeringsverordening (EU) 2019/2007 van de Commissie van 18 november 2019 tot vaststelling van voorschriften voor de
toepassing van Verordening (EU) 2017/625 van het Europees Parlement en de Raad wat betreft de lijsten van dieren, producten
van dierlijke oorsprong, levende producten, dierlijke bijproducten en afgeleide producten en hooi en stro die aan officiële controles
aan grenscontroleposten onderworpen zijn en tot wijziging van Beschikking 2007/275/EG (PB L 312 van 29.11.2019, blz.1).

▼M2
HOOFDSTUK 22
Dranken, alcoholhoudende vloeistoffen en azijn
Aantekeningen bij hoofdstuk 22 (uittreksel uit de aantekeningen op dit
hoofdstuk van de gecombineerde nomenclatuur (GN), die is neergelegd in
bijlage I bij Verordening (EEG) nr. 2658/87)
3. Voor de toepassing van post 2202 wordt onder „alcoholvrije dranken” ver
staan, dranken met een alcoholvolumegehalte van niet meer dan 0,5 % vol.
Alcoholhoudende dranken worden naargelang van het geval ingedeeld onder
de posten 2203 tot en met 2206 of onder post 2208.
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▼M2
GN-code

Omschrijving

Kwalificatie en verklaring

(1)

(2)

(3)

Andere alcoholvrije dranken, andere
dan de vruchten- en groentesappen be
doeld bij post 2009, die minder dan
0,2 gewichtspercent vet afkomstig van
de producten bedoeld bij de posten 0401
tot en met 0404 bevatten

►M4 Alleen samengestelde producten (zie de artikelen 4
en 6 van dit besluit).

Andere alcoholvrije dranken, andere
dan de vruchten- en groentesappen be
doeld bij post 2009, die 0,2 of meer
doch minder dan 2 gewichtspercenten
vet afkomstig van de producten bedoeld
bij de posten 0401 tot en met 0404
bevatten

►M4 Alleen samengestelde producten (zie de artikelen 4
en 6 van dit besluit).

Andere alcoholvrije dranken, andere
dan de vruchten- en groentesappen be
doeld bij post 2009, die 2 of meer ge
wichtspercenten vet afkomstig van de
producten bedoeld bij de posten 0401
tot en met 0404 bevatten

►M4 Alleen samengestelde producten (zie de artikelen 4
en 6 van dit besluit).

Likeuren

►M4 Alleen samengestelde producten (zie de artikelen 4
en 6 van dit besluit).

▼M3
Ex 2202 90 91

Ex 2202 90 95

Ex 2202 90 99

Ex 2208 70

Voor andere producten dan samengestelde producten, zie
bijlage I bij Verordening (EU) 2019/2007 van de
Commissie (1). ◄

Voor andere producten dan samengestelde producten, zie
bijlage I bij Verordening (EU) 2019/2007 van de
Commissie (1). ◄

Voor andere producten dan samengestelde producten, zie
bijlage I bij Verordening (EU) 2019/2007 van de
Commissie (1). ◄

Voor andere producten dan samengestelde producten, zie
bijlage I bij Verordening (EU) 2019/2007 van de
Commissie (1). ◄

▼M4

(1) Uitvoeringsverordening (EU) 2019/2007 van de Commissie van 18 november 2019 tot vaststelling van voorschriften voor de
toepassing van Verordening (EU) 2017/625 van het Europees Parlement en de Raad wat betreft de lijsten van dieren, producten
van dierlijke oorsprong, levende producten, dierlijke bijproducten en afgeleide producten en hooi en stro die aan officiële controles
aan grenscontroleposten onderworpen zijn en tot wijziging van Beschikking 2007/275/EG (PB L 312 van 29.11.2019, blz.1).

__________
HOOFDSTUK 99
Bijzondere codes van de gecombineerde nomenclatuur
Onderdeel II
Statistische codes voor bepaalde specifieke overbrengingen van goederen
Algemene opmerkingen
Dit hoofdstuk omvat samengestelde producten die uit derde landen afkomstig zijn
en onder de regeling voor douanevervoer (T1) worden geleverd aan schepen en
luchtvaartuigen binnen de Europese Unie.
GN-code

Omschrijving

Kwalificatie en verklaring

1)

2)

3)

ex 9930 24 00

Goederen van de hoofdstukken 1 tot en met 24 Samengestelde producten die zijn bestemd voor
van de GN, geleverd aan schepen en luchtvaar scheepsbevoorrading, als bedoeld in artikel 77,
tuigen
lid 1, onder c), van Verordening (EU) 2017/625.

ex 9930 99 00

Elders ingedeelde goederen, geleverd aan sche Samengestelde producten die zijn bestemd voor
pen en luchtvaartuigen
scheepsbevoorrading, als bedoeld in artikel 77,
lid 1, onder c), van Verordening (EU) 2017/625.
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▼M3
BIJLAGE II

▼M4
Lijst van samengestelde producten die niet zijn onderworpen aan officiële
controles als bedoeld in artikel 6, lid 1, onder b)
In deze lijst worden de samengestelde producten vermeld, overeenkomstig de in
de Unie gebruikte goederennomenclatuur, die niet aan officiële controles aan
grenscontroleposten onderworpen hoeven te worden.

▼M3
Aantekeningen met betrekking tot de tabel:
Kolom 1 — GN-code
Deze kolom geeft de GN-code aan. De GN, die is vastgesteld bij Verordening
(EEG) nr. 2658/87, is gebaseerd op het internationale geharmoniseerde systeem
inzake de omschrijving en codering van goederen (GS), dat is opgesteld door de
Internationale Douaneraad, thans de Werelddouaneorganisatie (WDO), en is aan
genomen bij het op 14 juni 1983 gesloten Internationaal Verdrag van Brussel, dat
namens de Europese Economische Gemeenschap is goedgekeurd bij Besluit
87/369/EEG („het GS-Verdrag”). In de GN zijn de posten en onderverdelingen
van het GS tot zes cijfers overgenomen, terwijl alleen het zevende en achtste
cijfer verdere onderverdelingen bevatten die specifiek zijn voor de GN.

▼M4
Indien een viercijferige code wordt gebruikt: Tenzij anders aangegeven hoeven
alle samengestelde producten die deze code als begincijfer hebben of onder deze
code vallen, niet te worden onderworpen aan officiële controles aan grenscon
troleposten.

▼M3
Indien slechts bepaalde, gespecificeerde producten met een code met vier, zes of
acht cijfers producten van dierlijke oorsprong bevatten en in de GN geen speci
fieke onderverdeling voor deze code bestaat, is de code aangegeven met ex
(bijvoorbeeld ex 2001 90 65: veterinaire controles niet vereist voor de producten
vermeld in kolom 2).

▼M4
Kolom 2 — Toelichting
in deze kolom worden nadere gegevens verstrekt over de samengestelde produc
ten die zijn vrijgesteld van officiële controles aan grenscontroleposten. Waar dat
nodig is, moeten officiële beambten bij grenscontroleposten de ingrediënten van
een samengesteld product beoordelen en zo nodig specificeren of het dierlijke
product dat deel uitmaakt van het samengestelde product voldoende verwerkt is
om niet langer de in de EU-wetgeving voorgeschreven officiële controles te
hoeven ondergaan.

▼M3
GN-code

Toelichting

(1)

(2)

1704, 1806 20, 1806 31, 1806 32, 1806 90 11,
1806 90 19, 1806 90 31, 1806 90 39,
1806 90 50

Suikerwerk (snoepgoed daaronder begrepen) en
chocolade, die voor minder dan 50 % bestaan uit
verwerkte zuivel- en eiproducten en zijn behan
deld zoals bepaald in artikel 6, lid 1, onder a),
van deze beschikking.

1902 19, 1902 30, 1902 40

Niet met verwerkte vleesproducten gemengde of
gevulde deegwaren en noedels; die voor minder
dan 50 % bestaan uit verwerkte zuivel- en eipro
ducten en zijn behandeld zoals bepaald in arti
kel 6, lid 1, onder a), van deze beschikking.
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▼M3
GN-code

Toelichting

(1)

(2)

1905 10, 1905 20, 1905 31, 1905 32, 1905 40,
1905 40 10, 1905 90 10, 1905 90 20,
1905 90 30, 1905 90 45, 1905 90 55,
1905 90 60, ex 1905 90 90

Brood, cakes, koekjes en biscuits, wafels en wa
feltjes, beschuit, geroosterd brood en dergelijke
geroosterde producten; die voor minder dan
20 % bestaan uit verwerkte zuivel- en eiproduc
ten en zijn behandeld zoals bepaald in artikel 6,
lid 1, onder a), van deze beschikking.
1905 90 omvat alleen droge en breekbare pro
ducten.

ex 2001 90 65, ex 2005 70 00
ex 1604

Met minder dan 20 % vis gevulde olijven.
Met meer dan 20 % vis gevulde olijven.

ex 2104 10 en ex 2104 20

Voor de eindverbruiker verpakte bouillons en
aroma's die minder dan 50 % visolie, -poeder
of -extracten bevatten en zijn behandeld zoals
bepaald in artikel 6, lid 1, onder a), van deze
beschikking.

ex 2106 10 en ex 2106 90

Voor de eindverbruiker verpakte voedingssupple
menten die kleine hoeveelheden (in totaal minder
dan 20 %) verwerkte producten van dierlijke oor
sprong (glucosamine, chondroïtine en/of chitosan
daaronder begrepen), andere dan vleesproducten
bevatten.

