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II
(Besluiten op grond van het EG- en het Euratom-Verdrag waarvan publicatie niet verplicht is)

BESLUITEN/BESCHIKKINGEN

COMMISSIE
BESCHIKKING VAN DE COMMISSIE
van 17 april 2007
betreffende lijsten van dieren en producten die krachtens de Richtlijnen 91/496/EEG en 97/78/EG
van de Raad in grensinspectieposten controles moeten ondergaan
(Kennisgeving geschied onder nummer C(2007) 1547)
(Voor de EER relevante tekst)

(2007/275/EG)
ren op dieren die uit derde landen in de Gemeenschap
worden binnengebracht.

DE COMMISSIE VAN DE EUROPESE GEMEENSCHAPPEN,

Gelet op het Verdrag tot oprichting van de Europese
Gemeenschap,
Gelet op Richtlijn 91/496/EEG van de Raad van 15 juli 1991
tot vaststelling van de beginselen voor de organisatie van de
veterinaire controles voor dieren uit derde landen die in de
Gemeenschap worden binnengebracht en tot wijziging van de
Richtlijnen 89/662/EEG, 90/425/EEG en 90/675/EEG (1), en
met name op artikel 4, lid 5,
Gelet op Richtlijn 97/78/EG van de Raad van 18 december
1997 tot vaststelling van de beginselen voor de organisatie
van de veterinaire controles voor producten die uit derde landen
in de Gemeenschap worden binnengebracht (2), en met name op
artikel 3, lid 5,

(2)

Richtlijn 97/78/EG voorziet in veterinaire controles voor
bepaalde producten van dierlijke oorsprong en bepaalde
plantaardige producten die uit derde landen in de Gemeenschap worden binnengebracht.

(3)

Beschikking 2002/349/EG van de Commissie van
26 april 2002 houdende vaststelling van de lijst van de
krachtens Richtlijn 97/78/EG van de Raad in grensinspectieposten te controleren producten (4) bepaalt dat de in
die beschikking vermelde producten van dierlijke oorsprong in grensinspectieposten veterinaire controles moeten ondergaan overeenkomstig Richtlijn 97/78/EG.

(4)

Daar veterinaire controles in grensinspectieposten worden uitgevoerd in nauwe samenwerking met douaneambtenaren, is het dienstig als eerste basis voor de selectie
van zendingen een lijst van producten te gebruiken die
verwijst naar de gecombineerde nomenclatuur („GN”) als
bedoeld in Verordening (EEG) nr. 2658/87 van de Raad
van 23 juli 1987 met betrekking tot de tarief- en statistieknomenclatuur en het gemeenschappelĳk douanetarief (5). De lijsten van producten in Beschikking
2002/349/EG moeten dan ook worden vervangen door
de lijst in bijlage I bij deze beschikking.

(5)

Met het oog op de logica van de Gemeenschapswetgeving is het wenselijk dat de lijst in bijlage I bij deze
beschikking ook dieren omvat die uit derde landen in
de Gemeenschap worden binnengebracht.

Gelet op Richtlijn 2002/99/EG van de Raad van 16 december
2002 houdende vaststelling van veterinairrechtelijke voorschriften voor de productie, de verwerking, de distributie en het
binnenbrengen van voor menselijke consumptie bestemde producten van dierlijke oorsprong (3), en met name op artikel 8,
lid 5,
Overwegende hetgeen volgt:
(1)

Richtlijn 91/496/EEG voorziet in veterinaire controles die
de lidstaten overeenkomstig die richtlijn moeten uitvoe-

(1) PB L 268 van 24.9.1991, blz. 56. Richtlijn laatstelijk gewijzigd bij
Richtlijn 2006/104/EG (PB L 363 van 20.12.2006, blz. 352).
(2) PB L 24 van 30.1.1998, blz. 9. Richtlijn laatstelijk gewijzigd bij
Richtlijn 2006/104/EG.
(3) PB L 18 van 23.1.2003, blz. 11.

(4) PB L 121 van 8.5.2002, blz. 6.
(5) PB L 256 van 7.9.1987, blz. 1. Verordening laatstelijk gewijzigd bij
Verordening (EG) nr. 301/2007 (PB L 81 van 22.3.2007, blz. 11).

L 116/10

(6)

(7)

(8)

(9)

NL

Publicatieblad van de Europese Unie

Om de controles door de bevoegde autoriteiten in de
grensinspectieposten te vergemakkelijken, moet de lijst
in bijlage I bij deze beschikking een zo nauwkeurig mogelijke omschrijving geven van de dieren en producten
die krachtens Richtlijn 97/78/EG veterinaire controles
moeten ondergaan. Bovendien bepaalt deze beschikking
dat voor bepaalde GN-codes slechts een klein deel van de
onder het hoofdstuk of de post in kwestie vallende producten veterinaire controles moeten ondergaan. In die
gevallen moet kolom 3 van bijlage I bij deze beschikking
naar de toepasselijke GN-code verwijzen en de producten
die deze veterinaire controles moeten ondergaan, nader
omschrijven.

Beschikking 2002/349/EG bepaalt dat samengestelde
producten die slechts een beperkt percentage aan producten van dierlĳke oorsprong bevatten, onder de toepassing
van de nationale regelgeving blijven vallen.

Ter voorkoming van verschillen in interpretatie tussen de
lidstaten die leiden tot verstoringen van het handelsverkeer en tot mogelijke risico’s voor de diergezondheid,
moeten nu echter op communautair niveau voorschriften
worden vastgesteld betreffende de samengestelde producten die kunnen worden vrijgesteld van de veterinaire
controles als bedoeld in Richtlijn 97/78/EG.

In Verordening (EG) nr. 853/2004 van het Europees Parlement en de Raad van 29 april 2004 houdende vaststelling van specifieke hygiënevoorschriften voor levensmiddelen van dierlijke oorsprong (1) worden definities van
bepaalde producten gegeven. Met het oog op de consistentie van de Gemeenschapswetgeving is het wenselijk in
deze beschikking rekening te houden met die definities.
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gebruikt voor de bevoegde autoriteiten die moeten
beslissen of het nodig is om samengestelde producten
aan veterinaire controles te onderwerpen.

(12)

Met het oog op de consistentie van de in grensinspectieposten uitgevoerde veterinaire controles op samengestelde producten die in de Gemeenschap worden binnengebracht, is het wenselijk ook een lijst van bepaalde levensmiddelen en samengestelde producten op te stellen
die kunnen worden vrijgesteld van de in Richtlijn
97/78/EG bedoelde veterinaire controles.

(13)

Met het oog op de samenhang van de Gemeenschapswetgeving is het wenselijk Beschikking 2002/349/EG in
te trekken en door deze beschikking te vervangen.

(14)

De in deze beschikking vervatte maatregelen zijn in overeenstemming met het advies van het Permanent Comité
voor de voedselketen en de diergezondheid,

HEEFT DE VOLGENDE BESCHIKKING GEGEVEN:

Artikel 1
Voorwerp
Bij deze beschikking worden de voorschriften vastgesteld betreffende de dieren en producten die, wanneer zij in de Gemeenschap worden binnengebracht, aan grensinspectieposten veterinaire controles moeten ondergaan overeenkomstig de Richtlijnen 91/496/EEG en 97/78/EG.

Artikel 2
Definities

(10)

(11)

Aan de invoer van verschillende soorten dierlijke producten in de Gemeenschap zijn ongelijke risico’s voor de
diergezondheid verbonden. In deze beschikking moet
dan ook worden bepaald dat alle samengestelde producten die vleesproducten bevatten, veterinaire controles
moeten ondergaan, terwijl andere criteria moeten gelden
voor samengestelde producten die andere dierlijke producten bevatten, waarbij wordt uitgegaan van de noodzaak om op communautair niveau te voorzien in geharmoniseerde voorschriften.

Bepaalde samengestelde producten ondergaan tijdens de
vervaardiging een behandeling waardoor mogelijke risico’s voor de diergezondheid die aan deze producten verbonden zijn, worden beperkt. Daarom moeten het voorkomen, de stabiliteit bij opslag en de fysieke eigenschappen als herkenbare onderscheidende kenmerken worden

(1) PB L 139 van 30.4.2004, blz. 55, gerectificeerd in PB L 226 van
25.6.2004, blz. 22. Verordening laatstelijk gewijzigd bij Verordening
(EG) nr. 1791/2006 van de Raad (PB L 363 van 20.12.2006, blz. 1).

Voor de toepassing van deze beschikking gelden de onderstaande definities:
a) „samengestelde producten”: voor menselijke consumptie bestemde levensmiddelen die zowel verwerkte producten van
dierlijke oorsprong als producten van plantaardige oorsprong
bevatten, met inbegrip 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 bijlage 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 bijlage I bij Verordening (EG) nr. 853/2004.
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Artikel 3
Veterinaire controles op de in bijlage I vermelde dieren en
producten
1.
De in bijlage I bij deze beschikking vermelde dieren en
producten ondergaan aan grensinspectieposten veterinaire controles overeenkomstig de Richtlijnen 91/496/EEG en 97/78/EG.
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Samengestelde producten die alleen verwerkte visserijproducten
of eiproducten van dierlijke oorsprong bevatten en in de Gemeenschap worden binnengebracht, gaan vergezeld van het desbetreffende, in de Gemeenschapswetgeving vastgestelde certificaat of van een handelsdocument indien een dergelijk certificaat
niet vereist is.

Artikel 6
2.
Deze beschikking geldt onverminderd de controles op
samengestelde producten die nodig zijn ter naleving van communautaire voorschriften inzake volksgezondheid.

3.
De initiële selectie van producten voor veterinaire controles op basis van de gecombineerde nomenclatuur in kolom 1
van de bijlage wordt gekwalificeerd door verwijzing naar de
specifieke tekst of veterinaire wetgeving in kolom 3.

Artikel 4
Aan veterinaire controles onderworpen samengestelde
producten
De volgende samengestelde producten ondergaan veterinaire
controles:

a) samengestelde producten die verwerkte vleesproducten bevatten;

Afwijking voor bepaalde samengestelde producten en
levensmiddelen
1.
In afwijking van artikel 3 worden de volgende voor menselijke consumptie bestemde samengestelde producten of levensmiddelen die geen vleesproducten bevatten, niet aan veterinaire
controles onderworpen:

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 producten gedenatureerd zijn;

ii) duidelijk zijn aangegeven als bestemd voor menselijke
consumptie;

iii) stevig verpakt zijn of in schone gesloten recipiënten worden bewaard;
b) samengestelde producten die voor minstens de helft bestaan
uit andere 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.

iv) vergezeld gaan van een handelsdocument en voorzien
zijn van een etiket in een officiële taal van een lidstaat,
waarbij dat document en die etikettering samen informatie verstrekken over de aard, de hoeveelheid en het aantal
verpakkingen van de samengestelde producten, het land
van oorsprong, de fabrikant en de ingrediënten;

b) de in bijlage II vermelde samengestelde producten of levensmiddelen.
Artikel 5
Certificaat waarvan aan veterinaire controles onderworpen
samengestelde producten vergezeld moeten gaan
De samengestelde producten die verwerkte vleesproducten bevatten en in de Gemeenschap worden binnengebracht, gaan
vergezeld van het desbetreffende, in de Gemeenschapswetgeving
vastgestelde certificaat voor vleesproducten, ongeacht het eventuele gehalte aan andere dierlijke producten.

2.
In samengestelde producten verwerkte zuivelproducten
worden echter alleen betrokken uit de in bijlage I bij Beschikking 2004/438/EG van de Commissie (1) vermelde landen en
zijn behandeld zoals bepaald voor die landen.

Artikel 7
Intrekking

De in artikel 4, onder b) en c), bedoelde samengestelde producten die verwerkte zuivelproducten bevatten en in de Gemeenschap worden binnengebracht, gaan vergezeld van het desbetreffende, in de Gemeenschapswetgeving vastgestelde certificaat.

Beschikking 2002/349/EG wordt ingetrokken.
(1) PB L 154 van 30.4.2004, blz. 72, gerectificeerd in PB L 92 van
12.4.2005, blz. 47.
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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.

Gedaan te Brussel, 17 april 2007.
Voor de Commissie
Markos KYPRIANOU

Lid van de Commissie

4.5.2007
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BIJLAGE I
LIJST VAN DIEREN EN PRODUCTEN DIE ONDERWORPEN ZIJN AAN VETERINAIRE CONTROLES ALS BEDOELD IN ARTIKEL 3
Om de selectie te vergemakkelijken van de zendingen die in een grensinspectiepost veterinaire controles moeten ondergaan, worden de
dieren en producten in deze lijst vermeld overeenkomstig de in de Gemeenschap gebruikte goederennomenclatuur
Aantekeningen:
1. Kolom 1:
Bij gebruik van een viercijferige code moeten, tenzij anders gespecificeerd, alle producten die deze code als begincijfers hebben of daaronder vallen,
voor veterinaire controles aan de bevoegde autoriteit worden doorgegeven.
Indien slechts bepaalde onder een code vallende producten veterinaire controles hoeven te ondergaan en in de goederennomenclatuur geen specifieke
onderverdeling voor deze code bestaat, is de code aangegeven met Ex (bijvoorbeeld Ex 3002: veterinaire controle alleen vereist voor van dieren
afkomstig materiaal en niet voor de hele post).
De tussen haakjes geplaatste cijfers in kolom 1 mogen niet worden ingevoerd in het Traces-systeem dat is ingesteld bij Beschikking 2004/292/EG van
de Commissie van 30 maart 2004 betreffende de toepassing van het Traces-systeem en tot wijziging van Beschikking 92/486/EEG (1).
2. Kolom 2:
De omschrijving van de goederen is zoals vastgesteld in de kolom „Omschrijving” van bijlage I bij Verordening (EEG) nr. 2658/87. Voor nadere uitleg
over wat het gemeenschappelijk douanetarief precies omvat wordt verwezen naar de recentste wijziging van die bijlage.
NB: Nadere informatie over de producten die onder de verschillende hoofdstukken en posten vallen, wordt verstrekt in de verklarende aantekeningen
bij het geharmoniseerd systeem van de Werelddouaneorganisatie of zijn te vinden in de verklarende aantekeningen bij de gecombineerde nomenclatuur (GN) betreffende GN-codes.
3. Kolom 3: In deze kolom worden nadere gegevens over de bedoelde producten verstrekt.
In sommige gevallen worden bepaalde levende dieren (zoals reptielen, amfibieën, insecten, wormen of andere ongewervelde dieren) of dierlijke
producten waarvoor geen geharmoniseerde veterinairrechtelijke voorschriften voor invoer in de Gemeenschap zijn vastgesteld, en bijgevolg geen
geharmoniseerd invoercertificaat bestaat, naar de officiële dierenarts gezonden. De niet elders genoemde voorwaarden voor de invoer van alle levende
dieren vallen binnen de werkingssfeer van Richtlijn 92/65/EEG van de Raad van 13 juli 1992 tot vaststelling van de veterinairrechtelijke voorschriften voor het handelsverkeer en de invoer in de Gemeenschap van dieren, sperma, eicellen en embryo’s waarvoor ten aanzien van de
veterinairrechtelijke voorschriften geen specifieke communautaire regelgeving als bedoeld in bijlage A, onder I, van Richtlijn 90/425/EEG geldt (2),
maar voor bepaalde dieren gelden nationale voorschriften ten aanzien van de documenten waarvan de zendingen vergezeld moeten gaan. Officiële
dierenartsen moeten de zendingen onderzoeken en zo nodig een Gemeenschappelijk veterinair document van binnenkomst (GVDB) afgeven ten
bewijze dat een controle is uitgevoerd en dat de dieren in het vrije verkeer mogen worden gebracht.
In sommige gevallen is met betrekking tot dierlijke bijproducten als bedoeld in Verordening (EG) nr. 1774/2002 van het Europees Parlement en de
Raad van 3 oktober 2002 tot vaststelling van gezondheidsvoorschriften inzake niet voor menselijke consumptie bestemde dierlijke bijproducten (3)
niet precies bepaald wat onder de Gemeenschapswetgeving inzake afgeleide of verwerkte producten valt. Er moeten veterinaire controles worden
uitgevoerd op producten die verwerkt zijn, maar in wezen nog steeds rauwe bulkproducten zijn die verder moeten worden verwerkt voordat ze aan
de eindverbruiker worden aangeboden.
In deze gevallen moet de officiële dierenarts in de grensinspectieposten specificeren of een bepaald afgeleid product op zodanige wijze is verwerkt dat
het buiten de veterinaire controles valt waarin de Gemeenschapswetgeving voorziet.

TABEL
Onverminderd de regels voor de interpretatie van de gecombineerde nomenclatuur dient de omschrijving van de producten in kolom 2 slechts als
indicatief te worden beschouwd, aangezien de werkingssfeer in het kader van deze bijlage wordt bepaald door de werkingssfeer van de GN-codes zoals
die bij de vaststelling van deze beschikking gelden.
Wanneer in deze tabel naar ex-GN-codes wordt verwezen, zijn de GN-code en de bijbehorende omschrijving gezamenlijk bepalend voor de werkingssfeer.

(1) PB L 94 van 31.3.2004, blz. 63.
(2) PB L 268 van 14.9.1992, blz. 54.
(3) PB L 273 van 10.10.2002, blz. 1.
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GN-code
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Omschrĳving

Kwalificatie en verklaring

Hoofdstuk 1: Levende dieren
0101

Levende paarden, ezels, muildieren en muilezels

Alle

0102

Levende runderen

Alle

0103

Levende varkens

Alle

0104 10

Levende schapen

Alle

0104 20

Levende geiten

Alle

0105

Levend pluimvee (hanen, kippen, eenden, ganzen, kalkoenen en parelhoenders)

Alle

0106

Andere levende dieren

Alle

De post omvat de volgende huisdieren of wilde dieren:
A) zoogdieren:
1. primaten;
2. walvissen, dolfijnen en bruinvissen (zoogdieren van de orde Cetacea); lamantijnen en doejongs (zoogdieren van de orde Sirenia);
3. andere (zoals rendieren, katten, honden, leeuwen, tijgers, beren, olifanten, kamelen, zebra’s, konijnen, hazen, herten, antilopen, gemzen, vossen,
nertsen en andere dieren voor pelsdierbedrijven);
B) reptielen (slangen en zeeschildpadden daaronder begrepen);
C) vogels:
1. roofvogels;
2. psittaciformes (papegaaiachtigen) (papegaaien, parkieten, ara’s en kaketoes daaronder begrepen);
3. andere (zoals patrijzen, fazanten, kwartels, houtsnippen, watersnippen, duiven, korhoenders, ortolanen, wilde eenden, wilde ganzen, lijsters,
merels, leeuweriken, vinken, mezen, kolibries, pauwen, zwanen en andere niet in post 0105 genoemde vogels);
D) andere, zoals bijen (al dan niet vervoerd in kasten of korven), andere insecten, kikkers.
Post 0106 omvat geen dieren die deel uitmaken van circussen, dierenspelen of andere soortgelijke reizende dierenshows (post 9508).
0106 11

Primaten

Alle

0106 12

Walvissen, dolfijnen en bruinvissen (zoogdieren van de orde Cetacea);
lamantijnen en doejongs (zoogdieren van de orde Sirenia)

Alle

0106 19

Andere

Tamme konijnen en andere zoogdieren dan die welke
begrepen zijn onder 0101, 0102, 0103, 0104,
0106 11 en 0106 12. Omvat honden en katten.

0106 20

Reptielen (slangen en zeeschildpadden daaronder begrepen)

Alle

0106 31

Vogels: roofvogels

Alle

0106 32

Vogels: psittaciformes (papegaaiachtigen) (papegaaien, parkieten, ara’s en
kaketoes daaronder begrepen)

Alle

0106 39

Andere

Omvat andere vogels dan die welke onder de posten
0105, 0106 31 en 0106 32 vallen, met inbegrip van
duiven.
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GN-code

0106 90 00
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Omschrĳving

Andere

Kwalificatie en verklaring

Alle andere levende dieren, niet elders onder begrepen,
dan zoogdieren, vogels en reptielen. Levende kikkers,
hetzij om levend te worden gehouden in vivaria, hetzij
om te worden gedood voor menselijke consumptie,
vallen onder deze post.
Hoofdstuk 2: Vlees en eetbare slachtafvallen

Dit hoofdstuk omvat niet:
a) wat de posten 0201 tot en met 0208 en post 0210 betreft, producten die ongeschikt zijn voor menselijke consumptie;
b) darmen, blazen en magen van dieren (post 0504) en dierlijk bloed (post 0511 of 3002);
c) dierlijk vet, ander dan bedoeld bij post 0209 (hoofdstuk 15).
0201

Vlees van runderen, vers of gekoeld

Alle

0202

Vlees van runderen, bevroren

Alle

0203

Vlees van varkens, vers, gekoeld of bevroren

Alle

0204

Vlees van schapen of van geiten, vers, gekoeld of bevroren

Alle

0205 00

Vlees van paarden, van ezels, van muildieren of van muilezels, vers,
gekoeld of bevroren

Alle

0206

Eetbare slachtafvallen van runderen, van varkens, van schapen, van geiten, van paarden, van ezels, van muildieren of van muilezels, vers, gekoeld of bevroren

Alle

0207

Vlees en eetbare slachtafvallen van pluimvee (bedoeld bij post 0105),
vers, gekoeld of bevroren

Alle

0208

Ander vlees en andere eetbare slachtafvallen, vers, gekoeld of bevroren

Uitgesloten zijn niet voor menselijke consumptie
bestemde grondstoffen.
Dit omvat beenderen en ander materiaal voor de productie van gelatine of collageen voor menselijke consumptie.

0208 10

Van konijnen of van hazen

Alle

0208 20 (00)

Kikkerbilletjes

Alle

0208 30

Van primaten

Alle

0208 40

Van walvissen, van dolfijnen of van bruinvissen (zoogdieren van de orde
Cetacea); van lamantijnen of van doejongs (zoogdieren van de orde
Sirenia)

Alle

Van reptielen (slangen en zeeschildpadden daaronder begrepen)

Alle

0208 90

Andere: van tamme duiven, van wild (met uitzondering van konijnen of
van hazen)

Omvat vlees van kwartels, van robben, van rendieren of
van andere zoogdiersoorten.

0209 00

Spek (ander dan doorregen spek), alsmede varkensvet en vet van
gevogelte, niet gesmolten noch anderszins geëxtraheerd, vers, gekoeld,
bevroren, gezouten, gepekeld, gedroogd of gerookt spek

Omvat zowel spek als verwerkt spek.

0208 50 (00)
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GN-code

Omschrĳving

Kwalificatie en verklaring

0210

Vlees en eetbare slachtafvallen, gezouten, gepekeld, gedroogd of gerookt;
meel en poeder van vlees of van slachtafvallen, geschikt voor menselijke
consumptie

Alle: omvat vlees, vleesproducten en beenderen voor
menselijke consumptie en andere producten van dierlijke oorsprong.
Voor menselijke consumptie bestemd verwerkt dierlijk
eiwit, met inbegrip van kanen, valt onder dit hoofdstuk.
Omvat gedroogde varkensoren voor menselijke consumptie.
Worst is onder post 1601 begrepen.

Hoofdstuk 3: Vis, schaaldieren, weekdieren en andere ongewervelde
waterdieren

Dit hoofdstuk omvat niet:
a) zoogdieren bedoeld bij post 0106;
b) vlees van zoogdieren bedoeld bij post 0106 (post 0208 of 0210);
c) dode vissen (levers, kuit en hom daaronder begrepen), schaaldieren, weekdieren en andere ongewervelde waterdieren, die op grond van de soort
waartoe zij behoren of de toestand waarin zij zich bevinden ongeschikt voor menselijke consumptie zijn (hoofdstuk 5); meel, poeder en pellets van
vis, van schaaldieren, van weekdieren of van andere ongewervelde waterdieren, ongeschikt voor menselijke consumptie (post 2301); of
d) kaviaar en kaviaarsurrogaten bereid uit kuit (post 1604).

Dit hoofdstuk omvat zowel levende vis voor kweek en
voortplanting, levende siervis, en levende vis of levende
schaaldieren die levend worden vervoerd, maar worden
ingevoerd voor menselijke consumptie.

Alle producten in dit deel moeten veterinaire controles
ondergaan.

0301

Levende vis

Alle: omvat forel, paling of aal, karper, en elke andere
soort of vis die voor kweek of voortplanting wordt
ingevoerd.
Levende vis die voor onmiddellijke menselijke consumptie wordt ingevoerd, wordt met het oog op veterinaire controle behandeld als product.
Omvat siervis begrepen onder post 0301 10.

0302

0302 70

0303

Vis, vers of gekoeld, andere dan visfilets en ander visvlees bedoeld bij
post 0304*.

Alle

Levers, hom en kuit

Bevroren vis, andere dan visfilets en ander visvlees bedoeld bij post 0304

Alle:
Omvat Pacifische zalm, maar met uitzondering van
levers, hom en kuit; rode zalm; andere zalmachtigen
(Salmonidae), met uitzondering van levers, hom en
kuit; forel; Atlantische zalm; en alle andere vis.

0304

Visfilets en ander visvlees (ook indien fijngemaakt), vers, gekoeld of bevroren
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0305

Vis, gedroogd, gezouten of gepekeld; gerookte vis, ook indien voor of
tijdens het roken gekookt; meel, poeder en pellets, van vis, geschikt voor
menselijke consumptie

Alle: omvat andere visserijproducten zoals meel, poeder
en pellets, geschikt voor menselijke consumptie, van
vis, schaaldieren en andere ongewervelde waterdieren.

0306

Schaaldieren, ook indien ontdaan van de schaal, levend, vers, gekoeld,
bevroren, gedroogd, gezouten of gepekeld; schaaldieren in de schaal,
gestoomd of in water gekookt, ook indien gekoeld, bevroren, gedroogd,
gezouten of gepekeld; meel, poeder en pellets, van schaaldieren, geschikt
voor menselijke consumptie

Alle: levende schaaldieren die voor onmiddellijke menselijke consumptie worden ingevoerd, worden met het
oog op veterinaire controle beschouwd en behandeld
als producten.

0307

Weekdieren, ook indien ontdaan van de schelp, levend, vers, gekoeld,
bevroren, gedroogd, gezouten of gepekeld;

Alle:

ongewervelde waterdieren, andere dan schaal- en weekdieren, levend,
vers, gekoeld, bevroren, gedroogd, gezouten of gepekeld;
meel, poeder en pellets, van ongewervelde waterdieren, andere dan
schaaldieren, geschikt voor menselijke consumptie

Dit omvat Bonamia Ostreae en Marteilia refringens,
alsmede weekdieren en ongewervelde waterdieren die
al dan niet gekookt en daarna gekoeld of bevroren zijn.
Levende weekdieren die voor onmiddellijke menselijke
consumptie worden ingevoerd, worden met het oog op
veterinaire controle beschouwd en behandeld als producten.
Dit omvat vlees van slakkensoorten.

0307 60 00

Eetbare slakken, andere dan zeeslakken

Omvat terrestrische buikpotigen van de soorten Helix
pomatia Linné, Helix aspersa Muller en Helix lucorum
en de tot de Achatinidae behorende soorten.
Omvat levende slakken voor onmiddellijke menselijke
consumptie, alsmede slakkenvlees voor menselijke consumptie.
Omvat licht voorgekookte of voorverwerkte slakken.

0307 91 00

Ongewervelde waterdieren, andere dan schaal- en weekdieren, levend,
vers of gekoeld

Alle

0307 99 90

Andere: deze code omvat meel, poeder en pellets, van ongewervelde
waterdieren, andere dan schaaldieren, geschikt voor menselijke consumptie

Alle: omvat vismeel voor menselijke consumptie.

Hoofdstuk 4: Melk en zuivelproducten; vogeleieren; natuurhonig;
eetbare producten van dierlijke oorsprong, elders genoemd noch
elders onder begrepen

1. Als „melk” wordt aangemerkt volle melk of geheel of gedeeltelijk afgeroomde melk.
2. Voor de toepassing van post 0405:
a) worden als „boter” aangemerkt, natuurlijke boter, boter van wei en „gerecombineerde” boter (vers, gezouten of ranzig, ook indien in luchtdichte
verpakkingen) uitsluitend verkregen van melk, met een melkvetgehalte van 80 of meer doch niet meer dan 95 gewichtspercenten, met een gehalte
aan vetvrije vaste melkbestanddelen van niet meer dan 2 gewichtspercenten en met een watergehalte van niet meer dan 16 gewichtspercenten.
Boter bevat geen toegevoegde emulgeermiddelen, maar mag natriumchloride, voedingskleurstoffen, neutraliserende zouten en onschadelijke
culturen van melkzuurbacteriën bevatten;
b) worden als „zuivelpasta’s” aangemerkt, smeerbare emulsies van het type water-in-olie, die melkvet als enige vetstof bevatten en waarvan het
melkvetgehalte 39 of meer doch minder dan 80 gewichtspercenten bedraagt.
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3. Producten verkregen door de concentratie van wei waaraan melk of melkvet is toegevoegd, worden als kaas ingedeeld onder post 0406, voor zover
zij voldoen aan de drie volgende criteria:
a) een melkvetgehalte, berekend op de droge stof, van 5 gewichtspercenten of meer;
b) een gehalte aan droge stof van ten minste 70 doch niet meer dan 85 gewichtspercenten; en
c) in vorm gebracht zijn of geschikt zijn om in vorm gebracht te worden.
4. Dit hoofdstuk omvat niet:
a) producten verkregen uit wei, bevattende meer dan 95 gewichtspercenten lactose, uitgedrukt in kristalwatervrije lactose berekend op de droge stof
(post 1702); of
b) albuminen (daaronder begrepen concentraten van twee of meer weiproteïnen, bevattende meer dan 80 gewichtspercenten weiproteïnen, berekend
op de droge stof) (post 3502) en globulinen (post 3504).

0401

Melk en room, niet ingedikt, zonder toegevoegde suiker of andere zoetstoffen

Alle: melk omvat rauwe, gepasteuriseerde en gethermiseerde melk.
Omvat fracties van melk.
Melk voor het voederen van dieren is onder post 2309
begrepen.

0402

Melk en room, ingedikt of met toegevoegde suiker of andere zoetstoffen

Alle

0403

Karnemelk, gestremde melk en room, yoghurt, kefir en andere gegiste of
aangezuurde melk en room, ook indien ingedikt, met toegevoegde suiker
of andere zoetstoffen, gearomatiseerd of met toegevoegde vruchten of
cacao

Alle
Omvat room, boter, gearomatiseerde, gegeleerde, bevroren en gefermenteerde melk, alsmede gecondenseerde
melk voor menselijke consumptie.
Consumptie-ijs is onder post 2105 begrepen.

0404

Wei, ook indien ingedikt of met toegevoegde suiker of andere zoetstoffen; producten bestaande uit natuurlijke bestanddelen van melk, ook
indien met toegevoegde suiker of andere zoetstoffen, elders genoemd
noch elders onder begrepen

Alle

0405

Boter en andere van melk afkomstige vetstoffen; zuivelpasta’s

Alle: omvat zuivelpasta’s.

0406

Kaas en wrongel

Alle

Vogeleieren in de schaal, vers, verduurzaamd of gekookt

Alle: omvat broedeieren en van specifieke ziektekiemen
vrije eieren (SPF-eieren), alsmede eieren voor menselijke
consumptie.

0407 00

Omvat „honderd jaar oude eieren”.
Niet voor menselijke consumptie geschikte ovoalbumine is onder post 3502 begrepen.
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0408

Vogeleieren uit de schaal en eigeel, vers, gedroogd, gestoomd of in water
gekookt, in een bepaalde vorm gebracht, bevroren of op andere wijze
verduurzaamd, ook indien met toegevoegde suiker of andere zoetstoffen

Alle: deze post omvat eiproducten die al of niet een
warmtebehandeling hebben ondergaan.

Deze post omvat hele eieren uit de schaal en eigeel van alle vogels. De producten onder deze post kunnen vers, gedroogd, gestoomd of in water
gekookt, in een bepaalde vorm gebracht (bv. zogenaamde „langeieren” of „eiworsten”), bevroren of op andere wijze verduurzaamd zijn. Al deze
producten vallen onder deze post, ongeacht of zij toegevoegde suiker of andere zoetstoffen bevatten, en ongeacht of zij als levensmiddel of voor
industriële doeleinden (bv. bij het looien) worden gebruikt.
Deze post omvat niet:
a) olie van eigeel (post 1506);
b) eibereidingen die kruiden, specerijen of andere additieven bevatten (post 2106);
c) lecithine (post 2923);
d) afzonderlijk eiwit (ovoalbumine) (post 3502).
0409 00 00

Natuurhonig

Alle

Deze post omvat door bijen (Apis mellifera) of andere insecten geproduceerde honig, geslingerd, in de raat of met raatstukken, mits er geen suiker of
andere stof aan is toegevoegd. Dergelijke honig kan worden aangeduid naar de bloem waarvan de honig afkomstig is, naar de oorsprong of naar de
kleur.
Deze post omvat geen kunsthonig noch mengsels van natuurhonig en kunsthonig (post 1702).
0410 00 00

Eetbare producten van dierlijke oorsprong, elders genoemd noch elders
onder begrepen

Alle
Deze post omvat koninginnengelei en propolis, alsmede beenderen en ander materiaal van dierlijke oorsprong voor menselijke consumptie.
Insecten en insecteneieren voor menselijke consumptie
zijn onder deze post begrepen.

Post 0410 00 00 omvat voor menselijke consumptie geschikte producten van dierlijke oorsprong, die nergens elders in de gecombineerde nomenclatuur
zijn genoemd of opgenomen. Dit omvat:
a) schildpadeieren;
b) nesten van salanganen („vogelnesten”).
Post 0410 00 00 omvat geen dierlijk bloed, al dan niet geschikt voor menselijke consumptie, vloeibaar of gedroogd (post 0511 of 3002).
Hoofdstuk 5: Producten van dierlijke oorsprong, elders genoemd
noch elders onder begrepen
Aanvullende selectievoorschriften voor bepaalde producten in dit hoofdstuk zijn vastgesteld bij Verordening
(EG) nr. 1774/2002, bijlage VIII, hoofdstuk VIII (wol,
haar, varkenshaar, veren en delen van veren).
1. Dit hoofdstuk omvat niet:
a) voor menselijke consumptie geschikte producten, andere dan darmen, blazen en magen van dieren, in hun geheel of in stukken, en bloed van
dieren (vloeibaar of gedroogd);
b) huiden, vellen en pelterijen, andere dan de producten bedoeld bij post 0505 en andere dan bij post 0511 bedoelde snippers en dergelijk afval van
ongelooide huiden en vellen (hoofdstuk 41 of 43);
c) textielgrondstoffen van dierlijke oorsprong, andere dan paardenhaar (crin) en afval van paardenhaar (afdeling XI); of
d) gerede knotten voor borstelwerk (post 9603).
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2. In de nomenclatuur wordt onder „ivoor” verstaan: slagtanden van olifanten, van nijlpaarden, van walrussen, van narwallen of van wilde zwijnen,
horens van neushoorns, alsmede tanden van alle dieren.
3. In de nomenclatuur wordt als „paardenhaar (crin)” aangemerkt het haar van de manen of van de staart van paardachtigen of van runderen.

0502 10 00

Haar van varkens of van wilde zwijnen; afval van dit haar

Onder onbewerkt varkenshaar wordt verstaan varkenshaar dat niet machinaal is gewassen, noch via looiing is
verkregen, noch op andere wijze is behandeld om het
ziektekiemvrij te maken.

0503 00 00

Paardenhaar en afval van paardenhaar

Van alle haar onder deze code moet aan de bevoegde
veterinaire autoriteit kennisgeving worden gedaan. Er
kunnen bewijzen worden verlangd betreffende soort,
status en behandeling die het haar heeft ondergaan.

Post 0503 omvat geen haar dat een spinproces heeft ondergaan of doorlopend geknoopt is. Deze code omvat niet alleen onbewerkt paardenhaar, maar
ook paardenhaar dat gewassen, geverfd, gebleekt, gekruld of op andere wijze geprepareerd is.

0504 00 00

Darmen, blazen en magen van dieren (andere dan die van vissen), in hun
geheel of in stukken, vers, gekoeld, bevroren, gezouten, gepekeld, gedroogd of gerookt

Alle: omvat magen, blazen en darmen, gereinigd, gezouten, gedroogd of verhit, van runderen, varkens,
schapen, geiten of pluimvee.

0505

Vogelhuiden en andere delen van vogels, met veren of dons bezet, veren
en delen van veren (ook indien bijgesneden) en dons, ruw, gereinigd,
ontsmet of op andere wijze behandeld ter voorkoming van bederf,
doch niet verder bewerkt; poeder en afval, van veren of van delen van
veren

Alle — met uitzondering van behandelde sierveren, behandelde veren die door reizigers voor eigen gebruik
worden vervoerd of zendingen van behandelde veren
die niet voor industriële doeleinden aan privépersonen
worden gestuurd.

Post 0505 omvat zowel onbehandelde veren als veren die als volgt zijn behandeld: alleen gereinigd, ontsmet of ter voorkoming van bederf behandeld,
maar niet op andere wijze bewerkt of geprepareerd.

Veren van de soorten die als opvulmateriaal worden
gebruikt; en dons, onbewerkt, of andere veren.

0506

Beenderen en hoornpitten, ruw, ontvet of eenvoudig voorbehandeld
(doch niet in vorm gesneden), met zuur behandeld of ontdaan van gelatine; poeder en afval van deze stoffen

Omvat beenderen voor de productie van gelatine of
collageen van karkassen van voor menselijke consumptie geslachte dieren, en beendermeel voor menselijke
consumptie.
De selectievoorschriften zijn vastgesteld bij Verordening
(EG) nr. 1774/2002, bijlage VIII, hoofdstuk X (beenderen en producten uit beenderen enz.).

0507

Ivoor, schildpad, walvisbaarden (walvisbaardhaar daaronder begrepen),
horens, geweien, hoeven, nagels, klauwen en snavels, ruw of eenvoudig
voorbehandeld, doch niet in vorm gesneden; poeder en afval van deze
stoffen

De selectievoorschriften voor jachttrofeeën zijn vastgesteld bij Verordening (EG) nr. 1774/2002, bijlage VIII,
hoofdstuk VII.
Omvat behandelde, van vogels en hoefdieren afkomstige jachttrofeeën die uitsluitend bestaan uit beenderen,
hoorn, hoeven, klauwen, geweien, tanden, huiden of
vellen uit derde landen.
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Ex 0510 00 00

Grijze amber, bevergeil, civet en muskus; Spaanse vlieg; gal, ook indien
gedroogd;

De selectievoorschriften zijn vastgesteld bij Verordening
(EG) nr. 1774/2002, bijlage VIII, hoofdstuk XI, dierlijke
bijproducten voor de vervaardiging van voeder voor
gezelschapsdieren en farmaceutische en andere technische producten.

Klieren en andere stoffen van dierlijke oorsprong, die worden gebruikt
voor het bereiden van farmaceutische producten, vers, gekoeld, bevroren
of anderszins voorlopig geconserveerd

Klieren, andere dierlijke producten en gal zijn onder
deze code begrepen.
Gedroogde klieren en producten zijn onder post 3501
begrepen.
0511

Producten van dierlijke oorsprong, elders genoemd noch elders onder
begrepen; dode dieren van de soorten bedoeld bij hoofdstuk 1 of 3,
niet geschikt voor menselijke consumptie

Omvat genetisch materiaal (sperma en embryo’s van
dierlijke oorsprong, onder meer van runderen, schapen,
geiten, paarden en varkens).
Omvat ook dierlijke bijproducten van de categorieën 1
en 2.

0511 10 00

Rundersperma

0511 91

Producten van vis, van schaaldieren, van weekdieren of van andere ongewervelde waterdieren; dode dieren van de soorten bedoeld bij hoofdstuk 3

Alle: omvat kuit bestemd voor uitbroeden, en dode
dieren. Omvat dierlijke bijproducten voor de vervaardiging van voeder voor gezelschapsdieren en farmaceutische en andere technische producten.

0511 99 (10)

Pezen en zenen; snippers en dergelijk afval van ongelooide huiden of
vellen

Alle

Andere

Alle: embryo’s, eicellen, sperma en genetisch materiaal
die niet onder 0511 10 begrepen zijn en afkomstig zijn
van andere soorten dan runderen vallen onder deze
post.

0511 99 90

Omvat dierlijke bijproducten voor de vervaardiging van
voeder voor gezelschapsdieren of andere technologische
producten.
Omvat bijenproducten voor gebruik in de bijenteelt.
Omvat ook dode dieren van hoofdstuk I (honden en
katten).
Omvat materiaal waarvan de wezenlijke kenmerken
niet zijn veranderd, en niet van vis afkomstig dierenbloed, geschikt voor menselijke consumptie.
Hoofdstuk 12: Oliehoudende zaden en vruchten; allerlei zaden,
zaaigoed en vruchten; planten voor industrieel en voor geneeskundig gebruik; stro en voeder
Slechts bepaalde plantaardige producten zijn aan veterinaire controles onderworpen.
Ex 1213 00 00

Stro en kaf van graangewassen, onbewerkt, ook indien gehakt, gemalen,
geperst of in pellets

Omvat alleen hooi en stro.

Ex 1214 (90)

Koolrapen, voederbieten, voederwortels, hooi, luzerne, klaver, hanenkammetjes (esparcette), mergkool, lupine, wikke en dergelijke voedergewassen, ook indien in pellets

Omvat alleen hooi en stro.

Andere
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Hoofdstuk 15: Vetten en oliën (dierlijke en plantaardige) en dissociatieproducten daarvan; bewerkt spijsvet; was van dierlijke of
van plantaardige oorsprong

1. Dit hoofdstuk omvat niet:
a) varkensvet en vet van gevogelte, bedoeld bij post 0209;
b) cacaoboter, cacaovet en cacao-olie daaronder begrepen (post 1804);
c) bereidingen voor menselijke consumptie, bevattende meer dan 15 gewichtspercenten producten bedoeld bij post 0405 (in het algemeen hoofdstuk 21);
d) kanen (post 2301) en afvallen bedoeld bij de posten 2304 tot en met 2306.
2. 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.
3. Soapstock, oliedroesem of oliebezinksel, stearinepek, wolvetresiduen en glycerolpek worden onder post 1522 ingedeeld.

Alle oliën van dierlijke oorsprong.
Aanvullende selectievoorschriften zijn vastgesteld bij
Verordening (EG) nr. 1774/2002:
bijlage VII, hoofdstuk IV, gesmolten vet en visolie;
bijlage VIII, hoofdstuk XII, gesmolten vet van categorie
2 voor oleochemische doeleinden;
bijlage VIII, hoofdstuk XIII, vetderivaten.
Vetderivaten omvatten in eerste graad van bewerking
uit vetten en oliën verkregen producten in zuivere
vorm die zijn vervaardigd volgens een methode die is
vastgesteld bij Verordening (EG) nr. 1774/2002, bijlage VI, hoofdstuk III. Met andere materialen gemengde
derivaten zijn hier niet onder begrepen.

1501 00

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

Alle

1502 00

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

Alle

1503 00

Varkensstearine, spekolie, oleostearine, oleomargarine en talkolie, niet
geëmulgeerd, niet vermengd, noch op andere wijze bereid

Alle

1504

Vetten en oliën, van vis of van zeezoogdieren, alsmede fracties daarvan,
ook indien geraffineerd, doch niet chemisch gewijzigd

Visolie en olie van zeezoogdieren.

Andere dierlijke vetten en oliën, alsmede fracties daarvan, ook indien
geraffineerd, doch niet chemisch gewijzigd

Ongesplitste vetten en oliën, alsmede hun initiële fracties, vervaardigd volgens een methode die is vastgesteld
bij Verordening (EG) nr. 1774/2002, bijlage VI, hoofdstuk III.

1506 00 00

Diverse voor menselijke consumptie geschikte bereidingen zijn onder hoofdstuk 21 begrepen.

Met andere materialen gemengde derivaten zijn hier
niet onder begrepen.
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Post 1516 omvat dierlijke en plantaardige vetten en oliën die een specifieke chemische omzetting als hierna bedoeld hebben ondergaan, maar niet
verder bereid zijn.
De post omvat ook op soortgelijke wijze behandelde fracties van dierlijke of plantaardige vetten en oliën.
Door hydrogenatie, die wordt bewerkstelligd door de producten in aanwezigheid van een katalysator (gewoonlijk fijn verdeeld nikkel) bij passende
temperatuur en druk in contact te brengen met zuivere waterstof, wordt het smeltpunt van vetten verhoogd en wordt de consistentie van oliën vergroot
doordat onverzadigde glyceriden worden omgezet in verzadigde glyceriden met een hoger smeltpunt.

1516 10

Dierlijke en plantaardige vetten en oliën, alsmede fracties daarvan, geheel
of gedeeltelijk gehydrogeneerd, veresterd, opnieuw veresterd of geëlaïdiniseerd, ook indien geraffineerd, doch niet verder bereid

Alleen dierlijke vetten en oliën. Met andere materialen
gemengde derivaten zijn niet aan veterinaire controles
onderworpen.
Vetderivaten omvatten, voor veterinaire doeleinden, in
eerste graad van bewerking uit dierlijke vetten en oliën
verkregen producten in zuivere vorm die zijn vervaardigd volgens een methode die is vastgesteld bij Verordening (EG) nr. 1774/2002, bijlage VI, hoofdstuk III.

Ex 1518 00

Dierlijke en plantaardige vetten en oliën, alsmede fracties daarvan, gekookt, geoxideerd, gedehydreerd, gezwaveld, geblazen of op andere wijze
chemisch gewijzigd, andere dan die bedoeld bij post 1516; mengsels en
bereidingen van dierlijke of plantaardige vetten of oliën of van fracties
van verschillende vetten en oliën bedoeld bij dit hoofdstuk, niet geschikt
voor menselijke consumptie, elders genoemd noch elders onder begrepen

Alleen dierlijke vetten en oliën.
Alleen gesmolten vet.
Vetderivaten die zijn vervaardigd volgens een methode
die is vastgesteld bij Verordening (EG) nr. 1774/2002,
bijlage VI, hoofdstuk III.
Met andere materialen gemengde derivaten zijn hier
niet onder begrepen.

1518 00 (91)

Dierlijke en plantaardige vetten en oliën, alsmede fracties daarvan, gekookt, geoxideerd, gedehydreerd, gezwaveld, geblazen of op andere wijze
chemisch gewijzigd, andere dan die bedoeld bij post 1516

Alleen dierlijke vetten en oliën.

1518 00 (95)

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

Bereidingen van dierlijke vetten en oliën.

1521 90 (91)

Ruwe bijenwas en was van andere insecten, ook indien geraffineerd

Bijenwas voor technische doeleinden.

De selectievoorschriften zijn vastgesteld bij Verordening
(EG) nr. 1774/2002, bijlage VIII, hoofdstuk XIII, voor
vetderivaten, en bijlage VIII, hoofdstuk XII, voor gesmolten vet afkomstig van categorie 2-materiaal voor
oleochemische doeleinden.

Aanvullende selectievoorschriften zijn vastgesteld bij
Verordening (EG) nr. 1774/2002, bijlage VIII, hoofdstuk IX, producten van de bijenteelt.

1521 90 (99)

Andere

Bijenproducten voor gebruik in de bijenteelt.
Aanvullende selectievoorschriften zijn vastgesteld bij
Verordening (EG) nr. 1774/2002, bijlage VIII, hoofdstuk IX, producten van de bijenteelt. Andere producten
van de bijenteelt dan bijenproducten voor de bijenteelt
vallen onder code 0511 99 „Andere”.
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Hoofdstuk 16: Bereidingen van vlees, van vis, van schaaldieren, van
weekdieren of van andere ongewervelde waterdieren
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 hoofdstuk voor zover zij meer dan 20 gewichtspercenten worst, vlees,
slachtafvallen, 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.
Dit hoofdstuk omvat samengestelde producten die verwerkte dierlijke producten bevatten.
1601 00

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

Omvat vleesconserven in diverse vormen.

1602

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

Omvat vleesconserven in diverse vormen.

1603 00

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

Alle: omvat surimi, gels van viseiwitten, gekoeld of
bevroren.

1604

Bereidingen en conserven van vis; kaviaar en kaviaarsurrogaten bereid uit
kuit; vis, geheel of in stukken, doch niet fijngemaakt

Alle: gekookte of voorgekookte culinaire bereidingen
die weekdieren of vis bevatten.
Omvat vis en kaviaar in blik.
Met deegwaren gemengde visproducten zijn onder post
1902 begrepen.

1605

Bereidingen en conserven van schaaldieren, van weekdieren of van andere
ongewervelde waterdieren

Alle. Volledig bereide of voorbereide slakken vallen onder deze post.
Omvat schaaldieren en andere ongewervelde waterdieren in blik.

Hoofdstuk 17: Suiker en suikerwerk
Dit hoofdstuk omvat geen chemisch zuivere suikers, andere dan sacharose, lactose, maltose en fructose.
1702 11 00

Lactose (melksuiker) en melksuikerstroop, bevattende 99 of meer gewichtspercenten lactose (melksuiker), uitgedrukt in kristalwatervrije lactose, berekend op de droge stof
Hoofdstuk 19: Bereidingen van graan, van meel, van zetmeel of van
melk; gebak

Dit hoofdstuk omvat — met uitzondering van de gevulde producten van post 1902 — geen bereidingen voor menselijke consumptie die meer dan
20 gewichtspercenten worst, vlees, slachtafvallen, bloed, vis, schaaldieren, weekdieren, andere ongewervelde waterdieren of een combinatie daarvan
bevatten (hoofdstuk 16).
Dit hoofdstuk omvat samengestelde producten die verwerkte dierlijke producten bevatten.
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1901

Moutextract; bereidingen voor menselijke consumptie van meel, gries,
griesmeel, zetmeel of moutextract, geen of minder dan 40 gewichtspercenten cacao bevattend, berekend op een geheel ontvette basis, elders
genoemd noch elders onder begrepen; bereidingen voor menselijke consumptie van producten bedoeld bij de posten 0401 tot en met 0404,
geen of minder dan 5 gewichtspercenten cacao bevattend, berekend op
een geheel ontvette basis, elders genoemd noch elders onder begrepen

Culinaire bereidingen zijn begrepen onder de hoofdstukken 16 en 21.

Ex 1902

Deegwaren, ook indien gekookt of gevuld (met vlees of andere zelfstandigheden) dan wel op andere wijze bereid, zoals spaghetti, macaroni,
noedels, lasagne, gnocchi, ravioli en cannelloni; koeskoes, ook indien
bereid

Omvat gekookte of voorgekookte culinaire bereidingen
die dierlijke producten bevatten.

1902 20 (10)

Bevattende meer dan 20 gewichtspercenten vis, schaal- of weekdieren of
andere ongewervelde waterdieren

Alle

1902 20 (30)

Bevattende meer dan 20 gewichtspercenten worst, vlees of slachtafvallen
van alle soorten, met inbegrip van vet van alle soorten of oorsprong

Alle

1902 20 (91)

Gekookt of gebakken

Alle

1902 20 (99)

Andere [andere gevulde deegwaren, niet gekookt of gebakken]

Alle

Gebak

Omvat bereidingen die vlees bevatten.

Ex 1905

Hoofdstuk 20: Bereidingen van groenten, van vruchten en van
andere plantendelen
Dit hoofdstuk omvat geen bereidingen voor menselijke consumptie die meer dan 20 gewichtspercenten worst, vlees, slachtafvallen, bloed, vis,
schaaldieren, weekdieren, andere ongewervelde waterdieren of een combinatie daarvan bevatten (hoofdstuk 16).
Ex 2004

Andere groenten, op andere wijze bereid of verduurzaamd dan in azijn of
azijnzuur, bevroren, andere dan de producten bedoeld bij post 2006

Dit hoofdstuk omvat samengestelde producten die verwerkte dierlijke producten bevatten.
Omvat bereidingen die vlees bevatten.

Ex 2005

Andere groenten, op andere wijze bereid of verduurzaamd dan in azijn of
azijnzuur, niet bevroren, andere dan de producten bedoeld bij post 2006

Omvat bereidingen die vlees bevatten.

Hoofdstuk 21: Diverse producten voor menselijke consumptie
1. Dit hoofdstuk omvat geen bereidingen voor menselijke consumptie die meer dan 20 gewichtspercenten worst, vlees, slachtafvallen, bloed, vis,
schaaldieren, weekdieren, andere ongewervelde waterdieren of een combinatie daarvan bevatten (hoofdstuk 16); de producten bedoeld bij de posten
2103 en 2104 worden evenwel steeds onder die posten ingedeeld.
2. Voor de toepassing van post 2104 worden als „samengestelde gehomogeniseerde producten voor menselijke consumptie” aangemerkt, bereidingen
van een fijn gehomogeniseerd mengsel van twee of meer basisbestanddelen zoals vlees, vis, groenten en vruchten, voor de verkoop in het klein als
kindervoeding of als dieetvoeding, in verpakkingen met een nettogewicht 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.
Dit hoofdstuk omvat samengestelde producten die verwerkte dierlijke producten bevatten.
Ex 2103 (90 90)

Sausen en preparaten voor sausen; samengestelde kruiderijen en dergelijke producten; mosterdmeel en bereide mosterd
Andere

Omvat bereidingen die vlees bevatten.
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Ex 2104

Preparaten voor soep of voor bouillon; bereide soep en bouillon; samengestelde gehomogeniseerde producten voor menselijke consumptie

Omvat bereidingen die vlees of producten van dierlijke
oorsprong bevatten overeenkomstig deze beschikking.

Consumptie-ijs, ook indien cacao bevattend

Omvat bereidingen die verwerkte melk bevatten overeenkomstig deze beschikking.

Producten voor menselijke consumptie, elders genoemd noch elders onder begrepen

Omvat bereidingen die vlees of producten van dierlijke
oorsprong bevatten overeenkomstig deze beschikking.

Proteïneconcentraten en getextureerde proteïnestoffen

Omvat bereidingen die producten van dierlijke oorsprong bevatten overeenkomstig deze beschikking.

2106 90 (10)

Kaasfondues

Alle

2106 90 (98)

Andere

Omvat bereidingen die vlees of producten van dierlijke
oorsprong bevatten overeenkomstig deze beschikking.

Ex 2105 00

Ex 2106

Ex 2106 10

Hoofdstuk 23: Resten en afval van de voedselindustrie; bereid
voedsel voor dieren

Post 2309 omvat producten die in diervoeders worden gebruikt, nergens elders zijn genoemd of opgenomen en verkregen zijn door het behandelen van
plantaardige of dierlijke zelfstandigheden, en wel zodanig dat het wezenlijke karakter van die zelfstandigheden verloren is gegaan. Plantaardige afval,
plantaardige residuen en bijproducten van een dergelijke behandeling vallen echter niet onder deze post.

2301

Meel, poeder en pellets van vlees, van slachtafvallen, van vis, van schaaldieren, van weekdieren of van andere ongewervelde waterdieren, ongeschikt voor menselijke consumptie; kanen

Omvat niet voor menselijke consumptie bestemde verwerkte dierlijke eiwitten.
Vlees- en beendermeel, verenmeel, gedroogde kanen,
alle niet voor menselijke consumptie.
De selectievoorschriften voor verwerkte dierlijke
eiwitten zijn vastgesteld bij Verordening (EG) nr.
1774/2002, bijlage VII, hoofdstuk II.

Ex 2309

Bereidingen van de soort gebruikt voor het voederen van dieren

Omvat voeder voor gezelschapsdieren, hondenkluiven
en mengsels van meelsoorten.
De selectievoorschriften voor voeder voor gezelschapsdieren en hondenkluiven zijn vastgesteld bij Verordening (EG) nr. 1774/2002, bijlage VIII, hoofdstuk II.

2309 10

Honden- en kattenvoer, opgemaakt voor de verkoop in het klein

Alle
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Deze post omvat producten die visperswater en perswater van zeezoogdieren („solubles”), zuivelproducten of andere koolhydraten bevatten.

2309 90 (99)

Andere
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Omvat niet voor menselijke consumptie bestemde biest
en vloeibare melk, en producten die niet voor menselijke consumptie bestemde melk bevatten.

Omvat niet voor menselijke consumptie bestemde eiproducten en andere niet voor menselijke consumptie
bestemde verwerkte producten van dierlijke oorsprong.
Producten bestemd voor diervoeder, met inbegrip van
mengsels van meelsoorten (zoals hoefmeel, hoornmeel,
enz.).
De selectievoorschriften voor eiproducten zijn vastgesteld bij Verordening (EG) nr. 1774/2002, bijlage VII,
hoofdstuk X.

Hoofdstuk 28: Producten van de chemische en van de aanverwante
industrieën

Ex 2835

Fosfinaten (hypofosfieten), fosfonaten (fosfieten) en fosfaten; polyfosfaten,
al dan niet chemisch welbepaald

Slechts bepaalde calciumfosfaten zijn aan controle onderworpen.

2835 (25)

Calciumwaterstoforthofosfaat (dicalciumfosfaat)

De selectievoorschriften voor dicalciumfosfaat zijn vastgesteld bij Verordening (EG) nr. 1774/2002, bijlage VII,
hoofdstuk VII.

2835 (26)

Andere calciumfosfaten

De selectievoorschriften voor tricalciumfosfaat zijn vastgesteld bij Verordening (EG) nr. 1774/2002, bijlage VII,
hoofdstuk VIII.

Hoofdstuk 30: Farmaceutische producten

Medicinale eindproducten vallen niet onder de veterinaire wetgeving inzake invoer. Tussenproducten verkregen van categorie 3-materiaal en bestemd voor technisch gebruik in medische hulpmiddelen, in-vitrodiagnostica, laboratoriumreagentia en cosmetica zijn
hieronder begrepen.

3001

3001 (10)

3001 (20 90)

Klieren en andere organen, voor opotherapeutisch gebruik, gedroogd,
ook indien in poedervorm; extracten van klieren of van andere organen,
of van afscheidingsproducten daarvan, voor opotherapeutisch gebruik;
heparine en zouten daarvan; andere menselijke of dierlijke stoffen, bereid
voor therapeutisch of profylactisch gebruik, elders genoemd noch elders
onder begrepen

Omvat alleen materiaal van dierlijke oorsprong.

Klieren en andere organen, gedroogd, ook indien in poedervorm

Alleen producten van dierlijke oorsprong.

Extracten van klieren of van andere organen, of van afscheidingsproducten daarvan, andere

Alleen producten van dierlijke oorsprong.

Zie de selectievoorschriften in Verordening (EG)
nr. 1774/2002:
bijlage VIII, hoofdstuk IV, bloed en bloedproducten
voor technische producten, met uitzondering van serum van paardachtigen, en bijlage VIII, hoofdstuk XI,
dierlijke bijproducten voor de productie van diervoeder,
waaronder voeder voor gezelschapsdieren, en technische producten, met uitzondering van tussenproducten
als bedoeld in artikel 1 van Verordening (EG) nr.
2007/2006 van de Commissie (1).
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Ex 3002

Menselijk bloed; dierlijk bloed bereid voor therapeutisch of profylactisch
gebruik of voor het stellen van diagnosen; sera van geïmmuniseerde
dieren of personen, alsmede andere bloedfracties en gewijzigde immunologische producten, al dan niet verkregen door middel van biotechnologische processen; vaccins, toxinen, culturen van micro-organismen (andere dan gist) en dergelijke producten

Alleen producten van dierlijke oorsprong.

3002 (10 10)

Sera van geïmmuniseerde dieren of personen, alsmede andere bloedfracties en gewijzigde immunologische producten, al dan niet verkregen door
middel van biotechnologische processen

Alleen antisera van dierlijke oorsprong.
Omvat geen bereide medicinale en afgewerkte producten voor de eindverbruiker.
Onder post 3002 zijn de selectievoorschriften dezelfde
als voor dierlijke bijproducten die onder Verordening
(EG) nr. 1774/2002 vallen, meer bepaald onder:
bijlage VII, hoofdstuk III (bloedproducten);
bijlage VIII, hoofdstuk IV (bloed en bloedproducten
voor technische producten);
bijlage VIII, hoofdstuk V (serum van paardachtigen).

3002 (10 99)

Hemoglobine, bloedglobuline en serumglobuline: andere

3002 (90 30)

Dierlijk bloed bereid voor therapeutisch of profylactisch gebruik of voor
het stellen van diagnosen

Alleen materiaal van dierlijke oorsprong.

Ex 3002 (90 50)

Culturen van micro-organismen

Ziektekiemen en culturen van ziektekiemen.

Ex 3002 (90 90)

Andere

Ziektekiemen en culturen van ziektekiemen.

Hoofdstuk 31: Meststoffen

Dit hoofdstuk omvat geen dierlijk bloed bedoeld bij
post 0511.

Ex 3101 00 00

Meststoffen van dierlijke of van plantaardige oorsprong, ook indien onderling vermengd of chemisch behandeld; meststoffen verkregen door
vermenging of chemische behandeling van dierlijke of plantaardige producten

Alleen producten van dierlijke oorsprong in onversneden vorm. Omvat mest, maar geen mengsels van mest
en chemische stoffen, en kunstmeststoffen.
De selectievoorschriften voor mest, verwerkte mest en
verwerkte producten uit mest zijn vastgesteld bij Verordening (EG) nr. 1774/2002, bijlage VIII, hoofdstuk III.

Hoofdstuk 35: Eiwitstoffen; gewijzigd zetmeel; lijm; enzymen

Ex 3501

Caseïne, caseïnaten en andere derivaten van caseïne; lijm van caseïne

Caseïne voor menselijke consumptie of voor diervoeder.
De selectievoorschriften voor niet voor menselijke consumptie bestemde melk, producten op basis van melk
en biest zijn vastgesteld bij Verordening (EG) nr.
1774/2002.
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Ex 3502

Albuminen (daaronder begrepen concentraten van twee of meer weiproteïnen, bevattende meer dan 80 gewichtspercenten weiproteïnen,
berekend op de droge stof), albuminaten en andere derivaten van albuminen

Omvat producten afkomstig van eieren en van melk, al
dan niet voor menselijke consumptie (ook voor diervoeder), zoals hierna gespecificeerd.
Eiproducten en zuivelproducten, alsmede verwerkte
producten voor menselijke consumptie zoals bepaald
bij Verordening (EG) nr. 853/2004, bijlage I.
De selectievoorschriften voor niet voor menselijke consumptie bestemde eiproducten zijn vastgesteld bij Verordening (EG) nr. 1774/2002, bijlage VII, hoofdstuk X,
en voor niet voor menselijke consumptie bestemde
melk, producten op basis van melk en biest bij Verordening (EG) nr. 1774/2002, bijlage VII, hoofdstuk V.

Ex 3503 00

Gelatine (gelatine in vierkante of rechthoekige bladen of vellen, ook
indien gekleurd of aan het oppervlak bewerkt, daaronder begrepen) en
derivaten daarvan; „isinglass”; andere lijm van dierlijke oorsprong, andere
dan lijm van caseïne bedoeld bij post 3501

Gelatine voor menselijke consumptie en voor de levensmiddelenindustrie.
Gelatine bedoeld onder post 9602 (lege capsules) is niet
onderworpen aan veterinaire controles.
De selectievoorschriften voor niet voor menselijke consumptie bestemde gelatine en gehydrolyseerd eiwit zijn
vastgesteld bij Verordening (EG) nr. 1774/2002, bijlage VII, hoofdstuk VI.

Ex 3504 00 00

Peptonen en derivaten daarvan; andere proteïnestoffen en derivaten daarvan, elders genoemd noch elders onder begrepen; poeder van huiden,
ook indien behandeld met chroom

Collageen en gehydrolyseerd eiwit.
De selectievoorschriften voor gelatine en gehydrolyseerd eiwit zijn vastgesteld bij Verordening (EG) nr.
1774/2002, bijlage VII, hoofdstuk VI.
Omvat collageenproducten op basis van eiwit die zijn
verkregen van huiden, vellen en pezen van dieren, en in
het geval van varkens, pluimvee en vis ook van beenderen.
Omvat gehydrolyseerd eiwit bestaande uit polypeptiden, peptiden of aminozuren en mengsels daarvan,
die door hydrolyse van dierlijke bijproducten zijn verkregen.
Omvat voor menselijke consumptie bestemde bijproducten van melk.

Ex 3507

3507 10 00

Enzymen; bereidingen van enzymen, elders genoemd noch elders onder
begrepen

Leb en concentraten daarvan

Leb en concentraten daarvan voor menselijke consumptie.
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Hoofdstuk 41: Huiden en vellen (andere dan pelterĳen), alsmede
leder

Alleen huiden en vellen van hoefdieren en vogels onder
de posten 4101, 4102 en 4103.
Aanvullende selectievoorschriften voor huiden van
hoefdieren zijn vastgesteld bij Verordening (EG) nr.
1774/2002, bijlage VIII, hoofdstuk VI.

4101

4102

4103

Huiden en vellen van runderen (buffels daaronder begrepen), van paarden
of van paardachtigen, ongelooid (vers, gezouten, gedroogd, gekalkt, gepekeld („pickled”) of anderszins geconserveerd, doch niet gelooid, niet tot
perkament verwerkt of verder bewerkt), ook indien onthaard of gesplit

Veterinaire controles gelden alleen voor verse, gekoelde
of behandelde huiden.

Huiden en vellen van schapen, ongelooid (vers, gezouten, gedroogd, gekalkt, gepekeld („pickled”) of anderszins geconserveerd, doch niet gelooid,
niet tot perkament verwerkt of verder bewerkt), ook indien onthaard of
gesplit, andere dan die bij aantekening 1, onder c), op dit hoofdstuk zijn
uitgezonderd

Geldt alleen voor verse, gekoelde of behandelde huiden.

Andere huiden en vellen, ongelooid (vers, gezouten, gedroogd, gekalkt,
gepekeld („pickled”) of anderszins geconserveerd, doch niet gelooid, niet
tot perkament verwerkt of verder bewerkt), ook indien onthaard of gesplit, andere dan die bij aantekening 1, onder b) en c), op dit hoofdstuk
zijn uitgezonderd

Omvat alleen verse, gekoelde of behandelde huiden.

Omvat gedroogde, droog gezouten, nat gezouten en
volgens een ander procedé dan looien geconserveerde
huiden.

Omvat gedroogde, droog gezouten, nat gezouten en
volgens een ander procedé dan looien geconserveerde
huiden.

Omvat huiden en vellen van vogels of vissen en eventueel jachttrofeeën.

Hoofdstuk 42: Lederwaren; zadel- en tuigmakerswerk; reisartikelen,
handtassen en dergelĳke bergingsmiddelen; werken van darmen

1. Dit hoofdstuk omvat (onder meer) niet de volgende producten van veterinair belang:
a) steriel catgut en soortgelijke steriele hechtmiddelen voor chirurgisch gebruik (post 3006);
b) snaren voor muziekinstrumenten, vellen voor trommels en voor andere muziekinstrumenten en andere delen van muziekinstrumenten
(post 9209).

4205 00 00

Ex 4206

Andere werken van leder of van kunstleder

Omvat materiaal voor de vervaardiging van hondenkluiven.

Werken van darmen, van goudvlies (goudslagershuidjes), van blazen of
van pezen

Omvat ook materiaal voor de vervaardiging van hondenkluiven.

Hoofdstuk 43: Pelterĳen en bontwerk; namaakbont
1. Afgezien van de pelterijen bedoeld bij post 4301, moet in de gecombineerde nomenclatuur onder „bont (pelterijen)” worden verstaan, de nietonthaarde, gelooide of anderszins bereide huiden en vellen van alle dieren.
2. Dit hoofdstuk omvat niet:
a) met veren of met dons bezette vogelhuiden en delen daarvan, bedoeld bij post 0505 of 6701;
b) niet-onthaarde, ongelooide huiden en vellen van de soorten die op grond van aantekening 1, onder c), op hoofdstuk 41 onder dat hoofdstuk
worden ingedeeld.
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Ex 4301

Pelterijen (koppen, staarten, poten en andere delen, geschikt voor bontwerk, daaronder begrepen), niet gelooid noch anderszins bereid, andere
dan de ongelooide huiden en vellen bedoeld bij de posten 4101, 4102
en 4103

Alleen van vogels en hoefdieren.

4301 (30 00)

Van lammeren van de soorten Astrakan, Breitschwanz, Karakoel, Persianer en dergelijke, alsmede van Indische, Chinese, Mongoolse of Tibetaanse lammeren, in gehele vellen, ook indien ontdaan van kop, staart
of poten

Aanvullende selectievoorschriften voor huiden van
hoefdieren zijn vastgesteld bij Verordening (EG) nr.
1774/2002, bijlage VIII, hoofdstuk VI.

4301 (80 80)

Andere

Alleen van vogels en hoefdieren.

4301 (90 00)

Koppen, staarten, poten en andere voor bontwerk geschikte delen

Hoofdstuk 51: Wol, fijn haar en grof haar; garens en weefsels van
paardenhaar (crin)

a) Onder „wol” wordt verstaan de fijne vezel afkomstig van de vacht van schapen en van lammeren.
b) Onder „fijn haar” wordt verstaan het haar van alpaca’s, van lama’s, van vicuña’s (vigognes), van kamelen en dromedarissen, van jaks, van angorageiten, van tibetgeiten, van kasjmiergeiten en van soortgelijke geiten (met uitzondering van gewone geiten), van konijnen (angorakonijnen daaronder
begrepen), van hazen, van bevers, van nutria’s en van muskusratten.
c) Onder „grof haar” wordt het haar van niet onder a) of b) genoemde dieren verstaan, met uitzondering van dierlijk haar voor borstels (post 0502) en
paardenhaar (crin) (post 0503).

Voor de posten 5101-5103. Aanvullende selectievoorschriften voor wol, varkenshaar, veren en delen
van veren zijn vastgesteld bij Verordening (EG) nr.
1774/2002, bijlage VIII, hoofdstuk VIII.
„Onbewerkt” is zoals voor het product in kwestie gedefinieerd in bijlage I bij de bovengenoemde verordening.

5101

Wol, niet gekaard en niet gekamd

Onbewerkte wol

5102

Fijn haar en grof haar, niet gekaard en niet gekamd

Onbewerkt haar

Afval van wol, van fijn haar of van grof haar, afval van garen daaronder
begrepen doch met uitzondering van rafelwol en van rafelingen van haar

Onbewerkte wol

Niet gecarboniseerde kammeling van wol

Onbewerkte wol

Ex 5103

5103 (10 10)

Hoofdstuk 95: Speelgoed, spellen, artikelen voor ontspanning en
sportartikelen; delen en toebehoren daarvan

Ex 9508

Draaimolens, schommels, schiettenten en andere kermisattracties;
reizende circussen en reizende dierenspelen; reizende theaters

Circussen en dierenspelen met levende dieren.

9508 10

Reizende circussen en reizende dierenspelen

Circussen en dierenspelen met levende dieren.
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Hoofdstuk 97: Kunstvoorwerpen, voorwerpen voor verzamelingen
en antiquiteiten
Ex 9705 00 00

Verzamelingen en voorwerpen voor verzamelingen, met een zoölogisch,
botanisch, mineralogisch, anatomisch, historisch, archeologisch, paleontologisch, etnografisch of numismatisch belang

Alleen van dieren afkomstige producten.
Aanvullende selectievoorschriften voor jachttrofeeën
zijn vastgesteld bij Verordening (EG) nr. 1774/2002,
bijlage VIII, hoofdstuk VII.
Omvat geen jachttrofeeën van hoefdieren en vogels die
een volledige taxidermische behandeling hebben ondergaan waardoor zij bij omgevingstemperatuur kunnen
worden bewaard, noch jachttrofeeën van andere soorten dan hoefdieren en vogels (al dan niet behandeld).

(1) PB L 379, 28.12.2006, blz. 98.
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BIJLAGE II
Levensmiddelen die overeenkomstig artikel 6, lid 1, onder b), van deze beschikking niet onderworpen zijn aan veterinaire
controles krachtens Richtlijn 97/78/EG.
Koekjes en biscuits
Brood
Cakes
Chocolade
Suikerwerk (met inbegrip van snoepgoed)
Niet-gevulde gelatinecapsules
Voor de eindverbruiker verpakte voedingssupplementen die kleine hoeveelheden dierlijke producten of glucosamine,
chondroïtine of chitosan bevatten.
Vleesextracten en vleesconcentraten
Met vis gevulde olijven
Niet met vleesproducten gemengde of gevulde deegwaren en noedels
Voor de eindverbruiker verpakte bouillons en aroma’s die vleesextracten, vleesconcentraten, dierlijke vetten, of visolie,
-poeder of -extracten bevatten.
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