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VERORDENING (EU) Nr. 212/2013 VAN DE COMMISSIE
van 11 maart 2013
tot vervanging van bijlage I bij Verordening (EG) nr. 396/2005 van het Europees Parlement en de
Raad wat betreft toevoegingen en wijzigingen in verband met de in die bijlage opgenomen
producten
(Voor de EER relevante tekst)
DE EUROPESE COMMISSIE,

(4)

Voor de consistentie van de tekst moet wild uit de cate
gorie „Andere landbouwhuisdieren” worden overgeplaatst
naar „Andere producten van landdieren” en eetbare bloe
men uit de categorie „overige” naar een categorie die een
voorbeeld van een gewas geeft.

(5)

Om de regels van de internationale taxonomische no
menclatuur beter toe te passen is een aanpassing nodig
van de Latijnse namen voor pistaches, appelen, kersen,
aardbeien, dauwbramen, blauwe bessen, kumquats, aard
appelen, yams, biet, paprika’s, okra’s, broccoli, sluitkool,
Chinese kool, boerenkool, koolrabi, andijvie, rucola, bla
deren en spruiten van brassica, snijbiet, witlof, bladselde
rij, basilicum, palmharten, sorghum, koffiebonen, rozen
blaadjes, jasmijn (bloem), lindenbloesem, rooibos (blad),
dille, sichuanpeper, kaneel, kurkuma, suikerbiet en bana
nen.

(6)

Rekening houdend met verzoeken van belanghebbende
partijen en handhavingsorganen en gezien de vorm
waarin de producten op de markt worden gebracht, moe
ten enige wijzigingen worden aangebracht wat betreft de
delen van de producten waarop de MRL’s van toepassing
zijn.

(7)

Daarom moet worden voorzien in dergelijke wijzigingen
wat betreft thee, cacaobonen, hop, koolrabi en voor pro
ducten van dierlijke oorsprong

(8)

Voor de duidelijkheid moet bijlage I bij Verordening (EG)
nr. 396/2005 worden vervangen.

(9)

Verordening (EG) nr. 396/2005 moet daarom dienover
eenkomstig worden gewijzigd.

(10)

De in deze verordening vervatte maatregelen zijn in over
eenstemming met het advies van het Permanent Comité
voor de voedselketen en de diergezondheid, en het Euro
pees Parlement noch de Raad heeft zich daartegen verzet,

Gezien het Verdrag betreffende de werking van de Europese
Unie,

Gezien Verordening (EG) nr. 396/2005 van het Europees Parle
ment en de Raad van 23 februari 2005 tot vaststelling van
maximumgehalten aan bestrijdingsmiddelenresiduen in of op
levensmiddelen en diervoeders van plantaardige en dierlijke oor
sprong en houdende wijziging van Richtlijn 91/414/EEG van de
Raad (1), en met name artikel 4,

Overwegende hetgeen volgt:

(1)

Verscheidene lidstaten hebben verzocht wijzigingen en
toevoegingen aan te brengen in bijlage I bij Verordening
(EG) nr. 396/2005 in de kolom „Voorbeelden van ver
wante soorten of andere producten waarvoor dezelfde
MRL geldt”.

(2)

Die toevoegingen zijn nodig om in bijlage I bij Verorde
ning (EG) nr. 396/2005 nieuwe vruchten, groenten en
granen op te nemen die verkrijgbaar zijn op de markt in
de lidstaten.

(3)

Het is daarom dienstig de volgende vruchten, groenten,
granen en dierlijke producten toe te voegen: Buddha’s
hand, tangor, rode dadel/Chinese dadel/Chinese jujube,
taybessen, longan, langsat, salak, crosne, eetbare burdock,
andere boluien, andere groene uien, antroewa/witte au
bergine, sopropo/bittere meloen, hoekige luffa/teroi, chi
chinga, lauki, chayote, pompoen (marrow) (late soort),
babymais, taugé, alfalfakiemen, paardenbloembladeren,
koolrabibladeren, tajerbladeren, bitterblad/bitawiri, mala
barnachtschade, bananenbladeren, morgenglorie/Chinese
convolvulus/waterconvolvulus/waterspinazie/kangkung,
waterklaver, watermimosa, culantro/Mexicaanse korian
der/walangan), bladeren van wortelpeterselie, heilige basi
licum, zoete basilicum, harige basilicum, citroengras, wa
ternavel, wild betelblad, kerriebladeren, bananenbloem,
guarbonen, verse sojabonen, Indiase/wilde rijst, bernagie
bladeren en -stelen, acacia pennata, fungus mycelium,
slangenkruid/kanariebloem, vingergierst, parelgierst, kana
riegraszaad, groene peper, hert en brokhoning.

(1) PB L 70 van 16.3.2005, blz. 1.

HEEFT DE VOLGENDE VERORDENING VASTGESTELD:

Artikel 1
Bijlage I bij Verordening (EG) nr. 396/2005 wordt vervangen
door de tekst in de bijlage bij deze verordening.
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Artikel 2
Deze verordening treedt in werking op de twintigste dag na die van de bekendmaking ervan in het
Publicatieblad van de Europese Unie.

Gedaan te Brussel, 11 maart 2013.
Voor de Commissie
De voorzitter
José Manuel BARROSO
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BIJLAGE
„BIJLAGE I
Producten van plantaardige en van dierlijke oorsprong zoals bedoeld in artikel 2, lid 1

Codenum
mer (1)

0100000

0110000

Groepen waarvoor de MRL’s gelden

Voorbeelden van
afzonderlijke
producten
waarvoor de
MRL’s gelden

Wetenschappelijke
naam (2)

Voorbeelden van verwante soorten
of andere producten waarvoor
dezelfde MRL geldt

1. FRUIT, VERS OF BE
VROREN; NOTEN
i) Citrusvruchten

Het hele product

0110010

Grapefruits

Citrus paradisi

Shaddock, pomelo, sweetie,
tangelo (met uitzondering van
mineola), ugli en andere krui
singen

0110020

Sinaasappelen

Citrus sinensis

Bergamot, bittere sinaasappel,
chinotto en andere kruisingen

0110030

Citroenen

Citrus limon

Citroen, limoen, Buddha’s
hand (Citrus medica var. sarco
dactylis)

0110040

Lemmetjes

Citrus aurantifolia

0110050

Mandarijnen

Citrus reticulata

0110990

Overige (3)

0120000

Delen van de producten waarvoor
de MRL’s gelden

Clementine, tangerine, mine
ola en andere kruisingen; tan
gor (Citrus reticulata x sinensis)

ii) Noten

Het hele product zonder dop,
schil of schaal (behalve voor
kastanjes)

0120010

Amandelen

Prunus dulcis

0120020

Paranoten

Bertholletia excelsa

0120030

Cashewnoten

Anacardium occiden
tale

0120040

Kastanjes

Castanea sativa

0120050

Kokosnoten

Cocos nucifera

0120060

Hazelnoten

Corylus avellana

0120070

Macadamia

Macadamia ternifolia

0120080

Pecannoten

Carya illinoensis

0120090

Pijnboompit
ten

Pinus pinea

Lambertsnoot

12.3.2013
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mer (1)
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Groepen waarvoor de MRL’s gelden
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Voorbeelden van
afzonderlijke
producten
waarvoor de
MRL’s gelden

Wetenschappelijke
naam (2)

0120100

Pistaches

Pistacia vera

0120110

Walnoten

Juglans regia

0120990

Overige (3)

0130000

Voorbeelden van verwante soorten
of andere producten waarvoor
dezelfde MRL geldt

iii) Pitvruchten
Appelen

Malus domestica

Wilde appel

0130020

Peren

Pyrus communis

Japanse peer (nashi)

0130030

Kweeperen

Cydonia oblonga

0130040

Mispels (4)

Mespilus germanica

0130050

Loquats (4)

Eriobotrya japonica

0130990

Overige (3)
iv) Steenvruchten

Het hele product zonder steeltje

0140010

Abrikozen

Prunus armeniaca

0140020

Kersen

Prunus avium, Pru
nus cerasus

Zoete kers, zure kers

0140030

Perziken

Prunus persica

Nectarine en soortgelijke
kruisingen

0140040

Pruimen

Prunus domestica

Damson, reine-claude, mira
belle, sleepruim, rode dadel/
Chinese dadel/Chinese jujube
(Ziziphus ziziphus)

0140990

Overige (3)

0150000

v) Besvruchten en klein
fruit

0151000

a) Tafel- en wijndrui
ven

Delen van de producten waarvoor
de MRL’s gelden

Het hele product zonder steeltje

0130010

0140000

L 68/33

Het hele product zonder
kroontje en steeltje; voor aal
bessen de vrucht met steeltje

0151010

Tafeldruiven

Vitis vinifera

0151020

Wijndruiven

Vitis vinifera

L 68/34

Codenum
mer (1)

NL

Groepen waarvoor de MRL’s gelden

0152000

b) Aardbeien

0153000

c) Rubussoorten

Publicatieblad van de Europese Unie

Voorbeelden van
afzonderlijke
producten
waarvoor de
MRL’s gelden

Wetenschappelijke
naam (2)

Voorbeelden van verwante soorten
of andere producten waarvoor
dezelfde MRL geldt

Fragaria spp.

0153010

Bramen

Rubus fruticosus

0153020

Dauwbramen

Rubus caesius

Loganbes, taybes, boysenbes,
kruipbraam en andere krui
singen met Rubus

0153030

Frambozen

Rubus idaeus

Wijnbes, poolbraam/framboos, (Rubus arcticus), nectar
framboos (Rubus arcticus x
Rubus idaeus)

0153990

Overige (3)

0154000

d) Ander kleinfruit en
besvruchten

0154010

Blauwe bessen

Vaccinium spp. met
uitzondering van
V. macrocarpon en
V. vitis-ideae

Bosbes

0154020

Veenbessen

Vaccinium macrocar
pon

Vossenbes/rode bosbes, (V. vi
tis-idaea)

0154030

Aalbessen
(rood, zwart
en wit)

Ribes nigrum, Ribes
rubrum

0154040

Kruisbessen

Ribes uva-crispa

0154050

Rozenbottels

Rosa canina

0154060

Moerbeien (4)

Morus spp.

Aardbeiboomvrucht

0154070

Azaroles (4)
(Middellandse
Zeemispels)

Crataegus azarolus

Kiwibes (Actinidia arguta)

0154080

Vlierbessen (4)

Sambucus nigra

Zwarte appelbes, lijsterbes,
duindoorn, meidoorn, peer
lijsterbes en andere bessen van
bomen

0154990

Overige (3)

Inclusief kruisingen met an
dere Ribes-soorten

12.3.2013

Delen van de producten waarvoor
de MRL’s gelden
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Codenum
mer (1)

0160000

0161000

NL

Groepen waarvoor de MRL’s gelden
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Voorbeelden van
afzonderlijke
producten
waarvoor de
MRL’s gelden

Wetenschappelijke
naam (2)

Voorbeelden van verwante soorten
of andere producten waarvoor
dezelfde MRL geldt

vi) Diverse vruchten

a) Met eetbare schil
Dadels

Phoenix dactylifera

0161020

Vijgen

Ficus carica

0161030

Tafelolijven

Olea europaea

701610
40

Kumquats (4)

Fortunella spp.

Marumi-kumquat, nagamikumquat, limequat (Citrus au
rantifolia x Fortunella spp.)

0161050

Carambo
la’s (4)

Averrhoa carambola

Bilimbi (blimbing)

0161060

Kaki’s (4)

Diospyros kaki

0161070

Jambolans
(djamb
langs) (4)

Syzygium cumini

0161990

Overige (3)

Djamboe ajer, pommerak, ro
zenappel, Braziliaanse kers,
Surinaamse kers (grumichama
Eugenia uniflora)

b) Met niet-eetbare
schil, klein

0162010

Kiwi’s

Actinidia deliciosa
syn. A. chinensis

0162020

Lychees

Litchi chinensis

0162030

Passievruchten

Passiflora edulis

0162040

Woestijnvij
gen (4) (cactus
vruchten)

Opuntia ficus-indica

0162050

Sterappelen (4)

Chrysophyllum caini
to

0162060

Noord-Ame
rikaanse persi
moenen (4)

Diospyros virginiana

0162990

Overige (3)

0163000

c) Met niet-eetbare
schil, groot

Delen van de producten waarvoor
de MRL’s gelden

Het hele product na verwijde
ring van het steeltje of (voor
ananas) de kroon

0161010

0162000

L 68/35

Kapulasan, ramboetan, longan,
mangosteen, langsat, salak

Zwarte zapote, witte zapote,
groene zapote, canistel, ma
mey zapote

L 68/36

Codenum
mer (1)

NL

Groepen waarvoor de MRL’s gelden
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Voorbeelden van
afzonderlijke
producten
waarvoor de
MRL’s gelden

Wetenschappelijke
naam (2)

Voorbeelden van verwante soorten
of andere producten waarvoor
dezelfde MRL geldt

0163010

Avocado’s

Persea americana

0163020

Bananen

Musa x paradisiaca,
M. acuminata

0163030

Mango’s

Mangifera indica

0163040

Papaja’s

Carica papaya

0163050

Granaatappels

Punica granatum

0163060

Cheri
moya’s (4)

Annona cherimola

Custardappel, suikerappel/
zoetzak, ilama (Annona diver
sifolia) en andere middelgrote
Annonaceae-vruchten

0163070

Guava’s (4)

Psidium guajava

Rode pitaya/drakenvrucht
(Hylocereus undatus)

0163080

Ananassen

Ananas comosus

0163090

Broodvruch
ten (4)

Artocarpus altilis

0163100

Doerians (4)

Durio zibethinus

0163110

Zuurzakken (4)
(doerian blan
da)

Annona muricata

0163990

Overige (3)

0200000

2. GROENTEN, VERS OF
BEVROREN

0210000

i) Wortel- en knolge
wassen

0211000

a) Aardappelen

0212000

b) Tropische wortelen knolgewassen

12.3.2013

Delen van de producten waarvoor
de MRL’s gelden

Dwergbanaan, bakbanaan, ap
pelbanaan

Nangka (jackfruit)

Het hele product na verwijde
ring van de wortels en eventu
ele aanhangende aarde
Solanum tuberosum

0212010

Cassave

Manihot esculenta

0212020

Bataten (zoete
aardappelen)

Ipomoea batatas

0212030

Yams

Dioscorea spp.

Taro, eddo/eddoe, yautia

Yamboon/jicama, Mexicaanse
aardappel

12.3.2013

Codenum
mer (1)

NL

Groepen waarvoor de MRL’s gelden
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Voorbeelden van
afzonderlijke
producten
waarvoor de
MRL’s gelden

0212040

Arrowroot
(pijlwortel) (4)

0212990

Overige (3), (4)

0213000

Wetenschappelijke
naam (2)

Voorbeelden van verwante soorten
of andere producten waarvoor
dezelfde MRL geldt

c) Andere wortel- en
knolgewassen, be
halve suikerbiet
Rode bieten

Beta vulgaris subsp.
vulgaris var. conditi
va

0213020

Wortels

Daucus carota

0213030

Knolselderij

Apium graveolens
var. rapaceum

0213040

Mierikswortel

Armoracia rusticana

Engelwortel, lavaswortel, gen
tiaanwortel

0213050

Aardperen (to
pinamboers)

Helianthus tuberosus

Crosne

0213060

Pastinaken

Pastinaca sativa

0213070

Wortelpeterse
lie

Petroselinum crispum

0213080

Radijzen

Raphanus sativus
var. sativus

Rammenas, daikon, kleine ra
dijs en dergelijke, tijgernoot
(Cyperus esculentus)

0213090

Schorseneren

Tragopogon porrifo
lius

Zwarte schorseneer, Spaanse
schorseneer/oesterplant, eet
bare burdock

0213100

Koolrapen

Brassica napus var.
napobrassica

0213110

Rapen

Brassica rapa

0213990

Overige (3)

0220010

Delen van de producten waarvoor
de MRL’s gelden

Maranta arundinacea

0213010

0220000

L 68/37

ii) Bolgewassen

Het hele product na verwijde
ring van gemakkelijk loslatende
schil en eventuele aarde (voor
droge producten) dan wel wor
tels en eventuele aarde (voor
verse producten)
Knoflook

Allium sativum

L 68/38

Codenum
mer (1)

NL

Groepen waarvoor de MRL’s gelden
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Voorbeelden van
afzonderlijke
producten
waarvoor de
MRL’s gelden

Wetenschappelijke
naam (2)

0220020

Uien

Allium cepa

0220030

Sjalotten

Allium ascalonicum
(Allium cepa var.
aggregatum)

0220040

Bosuien en
welsh uien

Allium cepa; Allium.
fistulosum

0220990

Overige (3)

0230000

iii) Vruchtgroenten

0231000

a) Solanaceae

Voorbeelden van verwante soorten
of andere producten waarvoor
dezelfde MRL geldt

Delen van de producten waarvoor
de MRL’s gelden

Andere boluien, zilveruitjes

Bollen

Andere groene uien en soort
gelijke soorten

Bollen met pseudostengels en
bladeren

Het hele product na verwijde
ring van het steeltje (voor sui
kermais zonder vliezen en voor
physalis (Kaapse kers) zonder
kelkbladeren)

0231010

Tomaten

Lycopersicum escu
lentum

Kerstomaat, Physalis spp., go
jibes, wolfsbes (Lycium barba
rum en L. chinense), boom
tomaat

0231020

Paprika’s

Capsicum annuum
var. grossum en var.
longum

Chilipeper

0231030

Aubergines

Solanum melongena

Pepino, antroewa/witte eier
plant (S. macrocarpon)

0231040

Okra’s, okers

Abelmoschus escu
lentus

0231990

Overige (3)

0232000

12.3.2013

b) Cucurbitaceae met
eetbare schil

0232010

Komkommers

Cucumis sativus

0232020

Augurken

Cucumis sativus

0232030

Courgettes

Cucurbita pepo var.
melopepo

0232990

Overige (3)

Zomerpompoen, marrow (pa
tisson), lauki (Lagenaria sicera
ria), chayote, sopropo/bittere
meloen, chichinga, hoekige
luffa/(teroi)

12.3.2013

Codenum
mer (1)

0233000

NL
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Groepen waarvoor de MRL’s gelden

Voorbeelden van
afzonderlijke
producten
waarvoor de
MRL’s gelden

Wetenschappelijke
naam (2)

Voorbeelden van verwante soorten
of andere producten waarvoor
dezelfde MRL geldt

Meloenen

Cucumis melo

Kiwano

0233020

Pompoenen

Cucurbita maxima

Winterpompoen, marrow (late
soort)

0233030

Watermeloe
nen

Citrullus lanatus

0233990

Overige (3)

0234000

d) Suikermais

0239000

e) Andere
groenten

0241000

Zea mays var. sa
charata

a) Bloemkoolachtigen

Uitsluitend inflorescenties
Brassica oleracea var.
italica

0241020

Bloemkool

Brassica oleracea var.
botrytis

0241990

Overige (3)

Chinese broccoli, choisum

b) Sluitkoolachtigen

De hele plant na verwijdering
van de wortels en eventuele
rotte bladeren

0242010

Spruitjes

Brassica oleracea var.
gemmifera

0242020

Sluitkool

Brassica oleracea
convar. capitata

0242990

Overige (3)

0243010

Korrels en kolf zonder vliezen

iv) Koolsoorten

Broccoli

0243000

Babymais

vrucht-

0241010

0242000

Delen van de producten waarvoor
de MRL’s gelden

c) Cucurbitaceae met
niet-eetbare schil

0233010

0240000

L 68/39

Alleen de kooltjes

Spitskool, rode kool, savooi
ekool, wittekool

c) Bladkoolachtigen

De hele plant na verwijdering
van de wortels en eventuele
rotte bladeren
Spitskool

Brassica rapa var.
pekinensis

Mosterdkool, paksoi, tatsoi,
choi sum, petsai

L 68/40

Codenum
mer (1)

NL

Groepen waarvoor de MRL’s gelden
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Voorbeelden van
afzonderlijke
producten
waarvoor de
MRL’s gelden

0243020

Boerenkool

0243990

Overige (3)

0244000

0250000

0251000

d) Koolrabi

Wetenschappelijke
naam (2)

Brassica oleracea
convar. acephala

Voorbeelden van verwante soorten
of andere producten waarvoor
dezelfde MRL geldt

Brassica oleracea var.
Gongylodes

Het hele product na verwijde
ring van de wortels, het loof en
eventuele aanhangende aarde

v) Bladgroenten en
verse kruiden

Het hele product na verwijde
ring van de wortels en eventu
ele rotte buitenbladeren en
aarde

a) Slasoorten, met in
begrip van Brassi
caceae
Veldsla

Valerianella locusta

Italiaanse veldsla

0251020

Sla

Lactuca sativa

Kropsla, lollo rosso, ijsbergsla,
Romaanse sla (bindsla)

0251030

Andijvie

Cichorium endivia
var. Latifolium

Wilde cichorei, rode sla (ra
dicchio), krulandijvie, groenlof
(C. endivia var. crispum/C. inty
bus var. foliosum), paarden
bloembladeren

0251040

Tuinkers (4)

Lepidium sativum

Taugé, alfalfakiemen

0251050

Winterkers (4)

Barbarea verna

0251060

Raketsla, ruco
la (4)

Eruca sativa

0251070

Rode amsoi (4)

Brassica juncea var.
rugosa

0251080

Bladeren en
spruiten van
Brassica
spp. (4), inclu
sief raapste
len

Brassica spp.

0251990

Overige (3)
b) Spinazie en derge
lijke (bladgroente)

Delen van de producten waarvoor
de MRL’s gelden

Krulkool, Portugese boeren
kool, Portugese kool, bladkool

0251010

0252000

12.3.2013

Grote zandkool (Diplotaxis
spp.)

Mizuna, bladeren van erwten
en radijzen en andere babyle
afkoolgewassen (gewassen die
tot het achtbladstadium wor
den geoogst), koolrabiblade
ren (5),

12.3.2013

Codenum
mer (1)

NL

Groepen waarvoor de MRL’s gelden
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Voorbeelden van
afzonderlijke
producten
waarvoor de
MRL’s gelden

Wetenschappelijke
naam (2)

Voorbeelden van verwante soorten
of andere producten waarvoor
dezelfde MRL geldt

0252010

Spinazie

Spinacia oleracea

Nieuw-Zeelandse spinazie,
Chinese spinazie (amarant,
pak-khom, tampara), tajerbla
deren, bitterblad/bitawiri

0252020

Postelein (4)

Portulaca oleracea

Winterpostelein/zomerpos
telein, zuring, zeekraal, mon
niksbaard, agretti (Salsola so
dai)

0252030

Snijbiet

Beta vulgaris subsp.
vulgaris var.cicla en
B. vulgaris subsp.
vulgaris var. flaves
cens

Bladeren van de biet

0252990

Overige (3)

0253000

c) Wijnstok-bladeren
(druiven-blade
ren) (4)

Vitis vinifera

Malabarnachtschade, bananen
bladeren, Acacia pennata

0254000

d) Waterkers

Nasturtium officinale

Morgenglorie, Chinese con
volvulus/waterconvolvulus/wa
terspinazie/kangkung (Ipomea
aquatica), waterklaver, water
mimosa

0255000

e) Witlof

Cichorium intybus
var. foliosum

0256000

f) Kruiden

0256010

Kervel

Anthriscus cerefolium

0256020

Bieslook

Allium schoenopra
sum

0256030

Bladselderij

Apium graveolens
var. secalinum

Venkelblad, korianderblad,
dilleblad, karwijblad, lavas,
engelwortel, roomse kervel en
andere Apiacea-bladeren, cu
lantro/Mexicaanse koriander/
walangan (Eryngium foetidum)

0256040

Peterselie

Petroselinum crispum

Bladeren van wortelpeterselie

0256050

Salie (4)

Salvia officinalis

Winterbonenkruid, bonen
kruid, Borago officinalis (blad)

L 68/41

Delen van de producten waarvoor
de MRL’s gelden

L 68/42

Codenum
mer (1)

NL

Groepen waarvoor de MRL’s gelden

Publicatieblad van de Europese Unie

Voorbeelden van
afzonderlijke
producten
waarvoor de
MRL’s gelden

Wetenschappelijke
naam (2)

Voorbeelden van verwante soorten
of andere producten waarvoor
dezelfde MRL geldt

0256060

Rosemarijn (4)

Rosmarinus officina
lis

0256070

Thijm (4)

Thymus spp.

Marjolein, oregano

0256080

Basilicum (4)

Ocimum spp.

Citroenmelisse, munt, peper
munt, heilige basilicum, zoete
basilicum, harige basilicum,
eetbare bloemen goudsbloem
en andere), waternavel, wild
betelblad, kerriebladeren

0256090

Laurierblad (4)

Laurus nobilis

Citroengras

0256100

Dragon (4)

Artemisia dracuncu
lus

Hysop

0256990

Overige (3)

0260000

vi) Peulgroenten (vers)

Delen van de producten waarvoor
de MRL’s gelden

Het hele product

0260010

Bonen (met
peul)

Phaseolus vulgaris

Sperzieboon/prinsessenboon/
slaboon, pronkboon, snijboon,
kousenband, guarboon, soja
boon

0260020

Bonen (zonder
peul)

Phaseolus vulgaris

Tuinboon, flageolet, zwaard
boon, limaboon, zwartogen
boon

0260030

Erwten (met
peul)

Pisum sativum

Peultjes/suikererwt

0260040

Erwten (zon
der peul)

Pisum sativum

Doperwt, groene erwt, keke
rerwt

0260050

Linzen (4)

Lens culinaris syn. L.
esculenta

0260990

Overige (3)

0270000

12.3.2013

vii) Stengelgroenten
(vers)

Het hele product na verwijde
ring van eventuele rotte blade
ren, aarde en wortels

0270010

Asperges

Asparagus officinalis

0270020

Kardoen

Cynara cardunculus

0270030

Bleekselderij

Apium graveolens
var. dulce

Borago officinalis steeltjes

12.3.2013

Codenum
mer (1)

NL

Publicatieblad van de Europese Unie

Groepen waarvoor de MRL’s gelden

Voorbeelden van
afzonderlijke
producten
waarvoor de
MRL’s gelden

Wetenschappelijke
naam (2)

0270040

Knolvenkel

Foeniculum vulgare

0270050

Artisjokken

Cynara scolymus

0270060

Prei

Allium porrum

0270070

Rabarber

Rheum x hybridum

0270080

Bamboescheu
ten (4)

Bambusa vulgaris

0270090

Palmharten (4)

Euterpa oleracea, Co
cos nucifera, Bactris
gasipaes, Daemono
rops jenkinsiana

0270990

Overige (4)

0280000

Voorbeelden van verwante soorten
of andere producten waarvoor
dezelfde MRL geldt

Bananenbloem

Gekweekte
fungi

Champignon (4), oesterzwam,
shii-take (4), fungus mycelium
(vegetatieve delen)

0280020

Wilde fungi (4)

Cantharel, truffel, morielje,
eekhoorntjesbrood

0280990

Overige (3)

0300000

3. PEULVRUCHTEN,
DROOGD

Het hele bloemhoofd, inclusief
de bloembodem

Het hele product na verwijde
ring van eventuele aarde of
teeltmateriaal

0280010

ix) Zeewier (4)

Delen van de producten waarvoor
de MRL’s gelden

Stengels na verwijdering van
wortels en bladeren

viii) Fungi

0290000

L 68/43

Het hele product na verwijde
ring van rotte bladeren
GE

Droge zaden

0300010

Bonen

Phaseolus vulgaris

0300020

Linzen

Lens culinaris syn. L.
esculenta

0300030

Erwten

Pisum sativum

0300040

Lupinen (4)

Lupinus spp.

0300990

Overige (3)

Tuinboon, witte boon, flageo
let, zwaardboon, limaboon,
veldboon, zwartogenboon

Kekererwt, landbouwerwt, lat
hyrus

L 68/44

Codenum
mer (1)

NL

Publicatieblad van de Europese Unie

Groepen waarvoor de MRL’s gelden

0400000

4. OLIEHOUDENDE
ZA
DEN EN VRUCHTEN

0401000

i) Oliehoudende zaden

Voorbeelden van
afzonderlijke
producten
waarvoor de
MRL’s gelden

Wetenschappelijke
naam (2)

Lijnzaad

Linum usitatissimum

0401020

Pinda’s

Arachis hypogaea

0401030

Papaverzaad

Papaver somniferum

0401040

Sesamzaad

Sesamum indicum
syn. S. orientale

0401050

Zonnebloem
zaad

Helianthus annuus

0401060

Koolzaad

Brassica napus

0401070

Sojabonen

Glycine max

0401080

Mosterdzaad

Brassica nigra

0401090

Katoenzaad

Gossypium spp.

0401100

Pompoen
zaad (4)

Cucurbita pepo var.
oleifera

0401110

Saffloer (4)

Carthamus tinctorius

0401120

Bernagie (4)

Borago officinalis

0401130

Huttentut (4)

Camelina sativa

0401140

Hennep
zaad (4)

Cannabis sativa

0401150

Wonderboom

Ricinus communis

0401990

Overige (3)

0402010

ii) Oliehoudende
ten

Delen van de producten waarvoor
de MRL’s gelden

Het hele product na verwijde
ring van dop, pit en huid, in
dien mogelijk

0401010

0402000

Voorbeelden van verwante soorten
of andere producten waarvoor
dezelfde MRL geldt

12.3.2013

Voederkoolzaad, raapzaad

Niet gescheiden van lint
Andere zaden van Cucurbita
ceae

Slangenkruid/kanariebloem
(Echium plantagineum) ruw pa
relzaad (Buglossoides arvensis)

vruch

Olijven voor
oliewinning (4)

Olea europaea

Het hele product zonder steeltje
en na verwijdering van eventu
ele aarde

12.3.2013

Codenum
mer (1)

NL

Groepen waarvoor de MRL’s gelden

Publicatieblad van de Europese Unie

Voorbeelden van
afzonderlijke
producten
waarvoor de
MRL’s gelden

Wetenschappelijke
naam (2)

0402020

Palmnoten
(palmpit
ten) (4)

Elaeis guineensis

0402030

Palmvruch
ten (4)

Elaeis guineensis

0402040

Kapok (4)

Ceiba pentandra

0402990

Overige (3)

0500000

5. GRANEN

Delen van de producten waarvoor
de MRL’s gelden

Hele korrels

0500010

Gerst

Hordeum spp.

0500020

Boekweit

Fagopyrum esculen
tum

0500030

Mais

Zea mays

0500040

Gierst (4)

Panicum spp.

0500050

Haver

Avena sativa

0500060

Rijst

Oryza sativa

0500070

Rogge

Secale cereale

0500080

Sorghum (4)

Sorghum spp.

0500090

Tarwe

Triticum aestivum, T.
durum

0500990

Overige (3)

0600000

Voorbeelden van verwante soorten
of andere producten waarvoor
dezelfde MRL geldt

L 68/45

Amarant, quinoa

Trosgierst, teff, vingergierst,
parelgierst

Indiase/wilde rijst (Zizania
aquatica)

Spelt, triticale

Kanariegraszaad (Phalaris cana
riensis)

6. THEE, KOFFIE, KRUI
DENTHEE EN CACAO

0610000

i) Thee

0620000

ii) Koffiebonen (4)

0630000

iii) Kruidenthee (4), (6)
(gedroogd)

Thee

Camellia sinensis

Gedroogde bladeren, stengels
en bloemen van Camellia si
nensis, gefermenteerd of anders
behandeld

Coffea arabica, Cof
fea canephora, Cof
fea. liberica

Groene bonen

L 68/46

Codenum
mer (1)

0631000

NL

Publicatieblad van de Europese Unie

Groepen waarvoor de MRL’s gelden

Voorbeelden van
afzonderlijke
producten
waarvoor de
MRL’s gelden

Wetenschappelijke
naam (2)

a) Bloemen

Kamille
(bloem)

Matricaria recutita,
Chamaemelum nobile

0631020

Hibiscus
(bloem)

Hibiscus sabdariffa

0631030

Rozenblaadjes

Rosa spp.

0631040

Jasmijn
(bloem)

Jasminum officinale

0631050

Lindebloesem

Tilia cordata

0631990

Overige (3)
Het hele product na verwijde
ring van de wortels en eventu
ele rotte bladeren
Aardbei (blad)

Fragaria spp.

0632020

Rooibos (blad)

Aspalathus spp.

0632030

Maté

Ilex paraguariensis

0632990

Overige (3)
c) Wortels

Ginkgo (blad)

Het hele product na verwijde
ring van de wortels en aan
hangende aarde

0633010

Valeriaanwor
tel

Valeriana officinalis.

0633020

Ginsengwortel

Panax ginseng

0633990

Overige (3)

0639000

Vlierbloesem (Sambucus nigra)

b) Bladeren

0632010

0633000

Delen van de producten waarvoor
de MRL’s gelden

De hele bloem na verwijdering
van de stengels en eventuele
rotte bladeren

0631010

0632000

Voorbeelden van verwante soorten
of andere producten waarvoor
dezelfde MRL geldt

12.3.2013

d) Andere kruidenthee

0640000

iv) Cacaobonen (4) (gefer
menteerd of gedroogd)

Theobroma cacao

Groene bonen

0650000

v) Carob (4)
brood)

Ceratonia siliqua

Het hele product na verwijde
ring van het steeltje of de
kroon

(johannes

12.3.2013

Codenum
mer (1)

NL

Groepen waarvoor de MRL’s gelden

0700000

7. HOP (gedroogd)

0800000

8. SPECERIJEN (4)

0810000

i) Zaden

Publicatieblad van de Europese Unie

Voorbeelden van
afzonderlijke
producten
waarvoor de
MRL’s gelden

Wetenschappelijke
naam (2)

Humulus lupulus

Delen van de producten waarvoor
de MRL’s gelden

Hopbellen (gedroogd), inclusief
hoppellets en niet-geconcen
treerd poeder
Het hele product, droog

0810010

Anijs

Pimpinella anisum

0810020

Zwarte komijn

Nigella sativa

0810030

Selderijzaad

Apium graveolens

0810040

Korianderzaad

Coriandrum sativum

0810050

Komijnzaad

Cuminum cyminum

0810060

Dillezaad

Anethum graveolens

0810070

Venkelzaad

Foeniculum vulgare

0810080

Fenegriek

Trigonella foenumgraecum

0810090

Nootmuskaat

Myristica fragans

0810990

Overige (3)

0820000

Voorbeelden van verwante soorten
of andere producten waarvoor
dezelfde MRL geldt

L 68/47

Lavaszaad

ii) Vruchten en bessen

0820010

Piment

Pimenta dioica

0820020

Anijspeper (Ja
panse peper)

Zanthooxylum pipe
ritum

0820030

Karwij

Carum carvi

0820040

Kardemom

Elettaria cardamo
mum

0820050

Jeneverbessen

Juniperus communis

0820060

Peper, zwart,
groen en wit

Piper nigrum

Lange peper, roze peper

L 68/48

Codenum
mer (1)

NL

Groepen waarvoor de MRL’s gelden

Publicatieblad van de Europese Unie

Voorbeelden van
afzonderlijke
producten
waarvoor de
MRL’s gelden

Wetenschappelijke
naam (2)

0820070

Vanillestokjes

Vanilla fragrans syn.
Vanilla planifolia

0820080

Tamarinde

Tamarindus indica

0820990

Overige (3)

0830000

iii) Bast

0830010

Kaneel

0830990

Overige (3)

0840000

Cinnamonum spp.

iv) Wortels en wortel
stokken

0840010

Zoethout

Glycyrrhiza glabra

0840020

Gember

Zingiber officinale

0840030

Geelwortel

Curcuma spp.

0840040

Mierikswortel

Armoracia rusticana

0840990

Overige (3)

0850000

v) Knoppen

0850010

Kruidnagels

Syzygium aromati
cum

0850020

Kappertjes

Capparis spinosa

0850990

Overige (3)

0860000

vi) Stempels

0860010

Saffraan

0860990

Overige (3)

0870000

Voorbeelden van verwante soorten
of andere producten waarvoor
dezelfde MRL geldt

Crocus sativus

vii) Zaadrokken

0870010

Foelie

0870990

Overige (3)

Myristica fragrans

Cassia

12.3.2013

Delen van de producten waarvoor
de MRL’s gelden

NL

12.3.2013

Codenum
mer (1)

0900000

Groepen waarvoor de MRL’s gelden

Publicatieblad van de Europese Unie

Voorbeelden van
afzonderlijke
producten
waarvoor de
MRL’s gelden

Wetenschappelijke
naam (2)

Voorbeelden van verwante soorten
of andere producten waarvoor
dezelfde MRL geldt

L 68/49

Delen van de producten waarvoor
de MRL’s gelden

9. SUIKERGEWASSEN (4)

0900010

Suikerbiet

Beta vulgaris subsp.
vulgaris var. altissi
ma

Het hele product na verwijde
ring van de wortels en aan
hangende aarde

0900020

Suikerriet

Saccharum officina
rum

Het hele product na verwijde
ring van eventuele rotte blade
ren, aarde en wortels

0900030

Wortelcicho
rei (4)

Cichorium intybus

Het hele product na verwijde
ring van de wortels en aan
hangende aarde

0900990

Overige (3)

1000000

1010000
1011000

10. PRODUCTEN
VAN
DIERLIJKE OOR
SPRONG — LANDDIE
REN
i)

Weefsel

Het hele product

a) Varkens

Sus scrofa

1011010

Spier

1011020

Vet

1011030

Lever

1011040

Nier

1011050

Eetbare slacht
afvallen

1011990

Overige (3)

1012000

b) Runderen

Vlees na verwijdering van af
snijdbaar vet

Bos spp.

1012010

Spier

1012020

Vet

1012030

Lever

1012040

Nier

1012050

Eetbare slacht
afvallen

1012990

Overige (3)

Vlees na verwijdering van af
snijdbaar vet

L 68/50

Codenum
mer (1)

1013000

NL

Groepen waarvoor de MRL’s gelden

Publicatieblad van de Europese Unie

Voorbeelden van
afzonderlijke
producten
waarvoor de
MRL’s gelden

c) Schapen
Spier

1013020

Vet

1013030

Lever

1013040

Nier

1013050

Eetbare slacht
afvallen

1013990

Overige (3)
d) Geiten

Delen van de producten waarvoor
de MRL’s gelden

Vlees na verwijdering van af
snijdbaar vet

Capra hircus

1014010

Spier

1014020

Vet

1014030

Lever

1014040

Nier

1014050

Eetbare slacht
afvallen

1014990

Overige (3)

1015000

Voorbeelden van verwante soorten
of andere producten waarvoor
dezelfde MRL geldt

Ovis aries

1013010

1014000

Wetenschappelijke
naam (2)

12.3.2013

Vlees na verwijdering van af
snijdbaar vet

Equus spp.

e) Paarden,
ezels,
muildieren en mui
lezels

1015010

Spier

1015020

Vet

1015030

Lever

1015040

Nier

1015050

Eetbare slacht
afvallen

1015990

Overige (3)

Vlees na verwijdering van af
snijdbaar vet

12.3.2013

Codenum
mer (1)

1016000

NL

Groepen waarvoor de MRL’s gelden

Publicatieblad van de Europese Unie

Voorbeelden van
afzonderlijke
producten
waarvoor de
MRL’s gelden

f) Pluimvee — kippen,
ganzen, eenden,
kalkoenen, parel
hoenders, struisvo
gels, duiven

Spier

1016020

Vet

1016030

Lever

1016040

Nier

1016050

Eetbare slacht
afvallen

1016990

Overige (3)
g) Andere landbouw
huisdieren

Delen van de producten waarvoor
de MRL’s gelden

Vlees na verwijdering van af
snijdbaar vet

Konijn, kangoeroe, hert

1017010

Spier

1017020

Vet

1017030

Lever

1017040

Nier

1017050

Eetbare slacht
afvallen

1017990

Overige (3)

1020000

Voorbeelden van verwante soorten
of andere producten waarvoor
dezelfde MRL geldt

Gallus gallus, Anser
anser, Anas pla
tyrhynchos, Meleagris
gallopavo, Numida
meleagris, Coturnix
coturnix, Struthio
camelus, Columba
spp.

1016010

1017000

Wetenschappelijke
naam (2)

L 68/51

ii) Melk

Vlees na verwijdering van af
snijdbaar vet

Hele product gebaseerd op een
vetgehalte van 4 gewichtsper
centen (7)

1020010

Runderen

1020020

Schapen

1020030

Geiten

1020040

Paarden

L 68/52

Codenum
mer (1)

NL

Groepen waarvoor de MRL’s gelden

Voorbeelden van
afzonderlijke
producten
waarvoor de
MRL’s gelden

Wetenschappelijke
naam (2)

Voorbeelden van verwante soorten
of andere producten waarvoor
dezelfde MRL geldt

12.3.2013

Delen van de producten waarvoor
de MRL’s gelden

Overige (3)

1020990
1030000

Publicatieblad van de Europese Unie

iii) Vogeleieren

Het hele product na verwijde
ring van de schelp (8)

1030010

Kippen

1030020

Eenden

1030030

Ganzen

1030040

Kwartels

1030990

Overige (3)

1040000

iv) Honing

Apis mellifera, Meli
pona spp.

Koninginnengelei, pollen, ho
ningraat met honing (brokho
ning)

1050000

v) Amfibieën en reptie
len

Rana spp. Crocodilia
spp.

Kikkerbilletjes, krokodillen

1060000

vi) Slakken

Helix spp.

1070000

vii) Andere
producten
van landdieren

1100000

11. VIS,
VISPRODUCTEN,
SCHAAL- EN SCHELP
DIEREN EN ANDERE
PRODUCTEN VAN
ZOUT- EN ZOET
WATER-DIEREN (9)

1200000

12. UITSLUITEND
VOOR
DIERVOEDER GE
BRUIKTE GEWASSEN
OF DELEN VAN GE
WASSEN (9)

Het hele product

Het hele product na verwijde
ring van de schelp
Wild

Vlees na verwijdering van af
snijdbaar vet

(1) De codenummers worden bij deze bijlage ingevoerd en vormen een indeling ten behoeve van deze bijlage en andere hiermee verband houdende bijlagen bij Verordening
(EG) nr. 396/2005.
(2) In deze kolom is, waar mogelijk en relevant, de wetenschappelijke naam vermeld van de producten in de kolom „Voorbeelden van afzonderlijke producten waarvoor de
MRL’s gelden”. Hierbij is zo veel mogelijk gebruikgemaakt van de Internationale nomenclatuur voor gecultiveerde planten.
(3) Het woord „Overige” omvat alle producten die niet uitdrukkelijk worden genoemd onder de andere codes van de desbetreffende groep waarvoor de MRL’s gelden.
4
( ) De MRL’s in de bijlagen II en III voor het product zijn niet van toepassing op producten of delen van het product die uitsluitend worden gebruikt als ingrediënten voor
diervoeding, totdat afzonderlijke MRL’s van toepassing zijn.
(5) Vanaf 1 januari 2017 zijn de MRL’s ook van toepassing op koolrabibladeren.
(6) Zolang niet gespecificeerd in andere productgroepen.
(7) In alle gevallen worden de MRL-waarden uitgedrukt als mg/kg rauwe melk.
Wanneer de residudefinitie wordt gemarkeerd als oplosbaar vet (door de letter F) is de MRL gebaseerd op rauwe koemelk met een vetgehalte van 4 gewichtspercenten.
Voor rauwe melk van andere soorten moet de MRL-waarde proportioneel worden aangepast overeenkomstig het vetgehalte van de rauwe melk van die soort.
8
( ) In alle gevallen worden de MRL-waarden uitgedrukt als mg/kg eieren.
Wanneer de residudefinitie wordt gemarkeerd als oplosbaar vet (door de letter F) is de MRL gebaseerd op kippeneieren met een vetgehalte van 10 gewichtspercenten. Voor
eieren van andere soorten moet de MRL-waarde proportioneel worden aangepast overeenkomstig het vetgehalte van de eieren van die soort, als het vetgehalte hoger is
dan 10 gewichtspercenten.
(9) De MRL’s gelden pas als de afzonderlijke producten vastgesteld en in de lijst opgenomen zijn.”

