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UITVOERINGSVERORDENING (EU) 2021/2246 VAN DE COMMISSIE
van 15 december 2021
tot wijziging van Uitvoeringsverordening (EU) 2019/1793 betreffende de tijdelijke verhoging van de
officiële controles en noodmaatregelen met betrekking tot de binnenkomst in de Unie van bepaalde
goederen uit bepaalde derde landen tot uitvoering van de Verordeningen (EU) 2017/625 en (EG)
nr. 178/2002 van het Europees Parlement en de Raad
(Voor de EER relevante tekst)

DE EUROPESE COMMISSIE,

Gezien het Verdrag betreffende de werking van de Europese Unie,
Gezien Verordening (EG) nr. 178/2002 van het Europees Parlement en de Raad van 28 januari 2002 tot vaststelling van de
algemene beginselen en voorschriften van de levensmiddelenwetgeving, tot oprichting van een Europese Autoriteit voor
voedselveiligheid en tot vaststelling van procedures voor voedselveiligheidsaangelegenheden (1), en met name artikel 53,
lid 1, punt b), ii),
Gezien Verordening (EU) 2017/625 van het Europees Parlement en de Raad van 15 maart 2017 betreffende officiële
controles en andere officiële activiteiten die worden uitgevoerd om de toepassing van de levensmiddelen- en diervoeder
wetgeving en van de voorschriften inzake diergezondheid, dierenwelzijn, plantgezondheid en gewasbeschermingsmiddelen
te waarborgen, tot wijziging van de Verordeningen (EG) nr. 999/2001, (EG) nr. 396/2005, (EG) nr. 1069/2009, (EG)
nr. 1107/2009, (EU) nr. 1151/2012, (EU) nr. 652/2014, (EU) 2016/429 en (EU) 2016/2031 van het Europees Parlement
en de Raad, de Verordeningen (EG) nr. 1/2005 en (EG) nr. 1099/2009 van de Raad en de Richtlijnen 98/58/EG,
1999/74/EG, 2007/43/EG, 2008/119/EG en 2008/120/EG van de Raad, en tot intrekking van de Verordeningen (EG)
nr. 854/2004 en (EG) nr. 882/2004 van het Europees Parlement en de Raad, de Richtlijnen 89/608/EEG, 89/662/EEG,
90/425/EEG, 91/496/EEG, 96/23/EG, 96/93/EG en 97/78/EG van de Raad en Besluit 92/438/EEG van de Raad
(Verordening Officiële Controles) (2), en met name artikel 47, lid 2, punt b), en artikel 54, lid 4, punten a) en b),
Overwegende hetgeen volgt:
(1)

Uitvoeringsverordening (EU) 2019/1793 van de Commissie (3) bevat voorschriften inzake de tijdelijke verhoging van
de officiële controles bij de binnenkomst in de Unie van bepaalde levensmiddelen en diervoeders van niet-dierlijke
oorsprong uit bepaalde derde landen die zijn vermeld in de lijst in bijlage I bij die uitvoeringsverordening, en het
opleggen van bijzondere voorwaarden voor de binnenkomst in de Unie van bepaalde zendingen levensmiddelen en
diervoeders uit bepaalde derde landen wegens het risico op verontreiniging met mycotoxinen, waaronder
aflatoxinen, bestrijdingsmiddelenresiduen, pentachloorfenol en dioxinen alsmede microbiologische besmetting, die
zijn vermeld in de lijst in bijlage II bij die uitvoeringsverordening.

(2)

In artikel 12 van Uitvoeringsverordening (EU) 2019/1793 is bepaald dat de lijsten in de bijlagen I en II bij die
uitvoeringsverordening regelmatig, maar ten minste eens in de zes maanden, moeten worden herzien, teneinde
rekening te houden met nieuwe informatie over de risico’s voor de menselijke gezondheid en niet-naleving van de
wetgeving van de Unie, zoals de gegevens die voortvloeien uit kennisgevingen die zijn ontvangen via het systeem
voor snelle waarschuwingen dat is opgezet bij Verordening (EG) nr. 178/2002, en gegevens en informatie over
zendingen en de resultaten van de documenten-, overeenstemmings- en materiële controles die de lidstaten aan de
Commissie hebben meegedeeld.

(3)

Uit de frequentie en relevantie van recente incidenten met levensmiddelen die zijn gemeld via het bij Verordening
(EG) nr. 178/2002 opgezette systeem voor snelle waarschuwingen voor levensmiddelen en diervoeders (“Rapid
Alert System for Food and Feed”, RASFF), waaruit een ernstig direct of indirect risico voor de gezondheid van de

(1) PB L 31 van 1.2.2002, blz. 1.
(2) PB L 95 van 7.4.2017, blz. 1.
(3) Uitvoeringsverordening (EU) 2019/1793 van de Commissie van 22 oktober 2019 betreffende de tijdelijke verhoging van de officiële
controles en noodmaatregelen met betrekking tot de binnenkomst in de Unie van bepaalde goederen uit bepaalde derde landen tot
uitvoering van de Verordeningen (EU) 2017/625 en (EG) nr. 178/2002 van het Europees Parlement en de Raad, en tot intrekking van
de Verordeningen (EG) nr. 669/2009, (EU) nr. 884/2014, (EU) 2015/175, (EU) 2017/186 en (EU) 2018/1660 van de Commissie (PB
L 277 van 29.10.2019, blz. 89).
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mens verband houdend met levensmiddelen of diervoeders blijkt, en uit informatie over door lidstaten in de eerste
helft van 2021 uitgevoerde officiële controles van levensmiddelen en diervoeders van niet-dierlijke oorsprong blijkt
dat de lijsten in de bijlagen I en II bij Uitvoeringsverordening (EU) 2019/1793 moeten worden gewijzigd om de
menselijke gezondheid in de Unie te beschermen.
(4)

Sinds januari 2019 worden grondnoten en met grondnoten geproduceerde producten uit Argentinië wegens het
risico op verontreiniging met aflatoxinen aan meer uitgebreide officiële controles onderworpen. Uit de door de
lidstaten uitgevoerde officiële controles en de beschikbare informatie blijkt dat de naleving van de desbetreffende
voorschriften van de wetgeving van de Unie is verbeterd. Uit deze resultaten blijkt dat de binnenkomst in de Unie
van die levensmiddelen geen ernstig risico voor de gezondheid van de mens inhoudt. Bijgevolg hoeft niet verder te
worden vereist dat elke zending vergezeld gaat van een officieel certificaat waarin wordt verklaard dat uit alle
resultaten van bemonstering en analyse blijkt dat aan Verordening (EG) nr. 396/2005 van het Europees Parlement
en de Raad (4) is voldaan. Tegelijkertijd moeten de lidstaten controles blijven uitvoeren om ervoor te zorgen dat het
huidige niveau van naleving wordt gehandhaafd. Derhalve moet de vermelding voor grondnoten uit Argentinië in
bijlage II bij Uitvoeringsverordening (EU) 2019/1793 worden geschrapt en aan bijlage I bij die uitvoeringsver
ordening worden toegevoegd, waarbij de frequentie van de overeenstemmingscontroles en materiële controles
wordt gehandhaafd op 5 % van de zendingen die de Unie binnenkomen.

(5)

Sinds januari 2019 worden hazelnoten en met hazelnoten geproduceerde producten uit Azerbeidzjan wegens het
risico op verontreiniging met aflatoxinen aan meer uitgebreide officiële controles onderworpen. Uit de door de
lidstaten uitgevoerde officiële controles en de beschikbare informatie blijkt dat de naleving van de desbetreffende
voorschriften van de wetgeving van de Unie is verbeterd. Uit deze resultaten blijkt dat de binnenkomst in de Unie
van die levensmiddelen geen ernstig risico voor de gezondheid van de mens inhoudt. Bijgevolg hoeft niet verder te
worden vereist dat elke zending vergezeld gaat van een officieel certificaat waarin wordt verklaard dat uit alle
resultaten van bemonstering en analyse blijkt dat aan Verordening (EG) nr. 396/2005 is voldaan. Tegelijkertijd
moeten de lidstaten controles blijven uitvoeren om ervoor te zorgen dat het huidige niveau van naleving wordt
gehandhaafd. Derhalve moet de vermelding voor hazelnoten uit Azerbeidzjan in bijlage II bij Uitvoeringsverordening
(EU) 2019/1793 worden geschrapt en aan bijlage I bij die uitvoeringsverordening worden toegevoegd, waarbij de
frequentie van de overeenstemmingscontroles en materiële controles wordt gehandhaafd op 20 % van de zendingen
die de Unie binnenkomen.

(6)

Sinds januari 2019 wordt zwarte peper (Piper nigrum) uit Brazilië wegens het risico op verontreiniging met
salmonella aan meer uitgebreide officiële controles onderworpen. Uit de officiële controles die de lidstaten op deze
levensmiddelen uitvoeren, blijkt dat het percentage van niet-naleving sinds de invoering van de meer uitgebreide
officiële controles hoog blijft. Uit deze resultaten blijkt dat de binnenkomst in de Unie van die levensmiddelen een
ernstig risico voor de gezondheid van de mens inhoudt.

(7)

Naast de meer uitgebreide officiële controles moet daarom worden voorzien in speciale voorwaarden voor de invoer
van zwarte peper (Piper nigrum) uit Brazilië. Met name moeten alle zendingen van zwarte peper uit Brazilië vergezeld
gaan van een officieel certificaat waarin wordt verklaard dat alle resultaten van de bemonstering en analyse de
afwezigheid van salmonella in 25 g aantonen. De resultaten van de bemonstering en analyse moeten aan dat
certificaat worden gehecht. Derhalve moet de vermelding voor zwarte peper uit Brazilië in bijlage I bij Uitvoerings
verordening (EU) 2019/1793 worden geschrapt en aan bijlage II bij die uitvoeringsverordening worden toegevoegd,
waarbij de frequentie van de overeenstemmingscontroles en materiële controles wordt gehandhaafd op 50 % van de
zendingen die de Unie binnenkomen.

(8)

Wat zendingen galiameloenen (Cucumis melo var. reticulatus) uit Honduras betreft, blijkt uit de via het RASFF
ontvangen kennisgevingen en de informatie betreffende de door de lidstaten uitgevoerde officiële controles dat er
nieuwe risico’s voor de menselijke gezondheid zijn ontstaan als gevolg van een mogelijke verontreiniging met
Salmonella Braenderup. Daarom moeten meer uitgebreide officiële controles op de binnenkomst van die producten
uit Honduras worden vereist. Die goederen moeten derhalve in bijlage I bij Uitvoeringsverordening (EU) 2019/1793
worden opgenomen, en de frequentie van overeenstemmingscontroles en materiële controles moet worden
vastgesteld op 10 % van de zendingen die de Unie binnenkomen.

(9)

Sinds januari 2019 worden niet-scherpsmakende pepers (Capsicum annuum) uit China wegens het risico op
verontreiniging met salmonella aan meer uitgebreide officiële controles onderworpen. Uit de door de lidstaten
uitgevoerde officiële controles en de beschikbare informatie blijkt dat de naleving van de desbetreffende
voorschriften van de wetgeving van de Unie is verbeterd. De meer uitgebreide officiële controles van 20 % van de
zendingen die de Unie binnenkomen, zijn voor deze goederen derhalve niet langer gerechtvaardigd. De lidstaten

(4) Verordening (EG) nr. 396/2005 van het Europees Parlement en de Raad van 23 februari 2005 tot vaststelling van maximumgehalten
aan bestrijdingsmiddelenresiduen in of op levensmiddelen en diervoeders van plantaardige en dierlijke oorsprong en houdende
wijziging van Richtlijn 91/414/EEG van de Raad (PB L 70 van 16.3.2005, blz. 1).
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moeten echter controles blijven uitvoeren om ervoor te zorgen dat het huidige niveau van naleving wordt
gehandhaafd. De overeenkomstige vermelding in bijlage I bij Uitvoeringsverordening (EU) 2019/1793 moet worden
gewijzigd en de frequentie van overeenstemmingscontroles en materiële controles moet worden verlaagd tot 10 %
van de zendingen die de Unie binnenkomen.
(10)

Sinds januari 2019 worden aubergines (Solanum melongena) uit de Dominicaanse Republiek wegens het risico op
verontreiniging met bestrijdingsmiddelenresiduen aan meer uitgebreide officiële controles onderworpen. Uit de
officiële controles die de lidstaten op deze levensmiddelen uitvoeren, blijkt dat het percentage van niet-naleving
sinds de invoering van de meer uitgebreide officiële controles hoog blijft. Uit deze resultaten blijkt dat de
binnenkomst in de Unie van die levensmiddelen een ernstig risico voor de gezondheid van de mens inhoudt.

(11)

Naast de meer uitgebreide officiële controles moet daarom worden voorzien in speciale voorwaarden voor aubergines
(Solanum melongena) uit de Dominicaanse Republiek. Met name moeten alle zendingen van deze goederen uit de
Dominicaanse Republiek vergezeld gaan van een officieel certificaat waarin wordt verklaard dat uit alle resultaten van
de bemonstering en analyse blijkt dat aan Verordening (EG) nr. 396/2005 tot vaststelling van maximumgehalten aan
bestrijdingsmiddelen wordt voldaan voor zendingen van levensmiddelen en diervoeders die wegens het risico op
verontreiniging met bestrijdingsmiddelenresiduen zijn opgenomen in bijlage II bij Uitvoeringsverordening (EU)
2019/1793. De resultaten van de bemonstering en analyse moeten aan dat certificaat worden gehecht. Derhalve moet
de vermelding voor aubergines (Solanum melongena) uit de Dominicaanse Republiek in bijlage I bij Uitvoeringsver
ordening (EU) 2019/1793 worden geschrapt en aan bijlage II bij die uitvoeringsverordening worden toegevoegd,
waarbij de frequentie van de overeenstemmingscontroles en materiële controles wordt gehandhaafd op 50 % van de
zendingen die de Unie binnenkomen.

(12)

Sinds januari 2010 worden pepers (van het geslacht Capsicum) en kousenband uit de Dominicaanse Republiek wegens
het risico op verontreiniging met bestrijdingsmiddelenresiduen aan meer uitgebreide officiële controles onderworpen.
Uit de officiële controles die de lidstaten op deze levensmiddelen uitvoeren, blijkt dat het percentage van niet-naleving
sinds de invoering van de meer uitgebreide officiële controles hoog blijft. Uit deze resultaten blijkt dat de binnenkomst
in de Unie van die levensmiddelen een ernstig risico voor de gezondheid van de mens inhoudt.

(13)

Naast de meer uitgebreide officiële controles moet daarom worden voorzien in speciale voorwaarden voor pepers
(van het geslacht Capsicum) en kousenband uit de Dominicaanse Republiek. Met name moeten alle zendingen pepers
(van het geslacht Capsicum) en kousenband uit de Dominicaanse Republiek vergezeld gaan van een officieel certificaat
waarin wordt verklaard dat uit alle resultaten van de bemonstering en analyse blijkt dat aan Verordening (EG)
nr. 396/2005 tot vaststelling van maximumgehalten aan bestrijdingsmiddelen wordt voldaan voor zendingen van
levensmiddelen en diervoeders die wegens het risico op verontreiniging met bestrijdingsmiddelenresiduen zijn
opgenomen in bijlage II bij Uitvoeringsverordening (EU) 2019/1793. De resultaten van de bemonstering en analyse
moeten aan dat certificaat worden gehecht. Derhalve moet de vermelding voor pepers (van het geslacht Capsicum)
en kousenband uit de Dominicaanse Republiek in bijlage I bij Uitvoeringsverordening (EU) 2019/1793 worden
geschrapt en aan bijlage II bij die uitvoeringsverordening worden toegevoegd, waarbij de frequentie van de
overeenstemmingscontroles en materiële controles wordt gehandhaafd op 50 % van de zendingen die de Unie
binnenkomen.

(14)

Wat zendingen zaden van de peperwortelboom (Moringa oleifera) uit India betreft, blijkt uit de via het RASFF
ontvangen kennisgevingen en de informatie betreffende de door de lidstaten uitgevoerde officiële controles dat er
nieuwe risico’s voor de menselijke gezondheid zijn ontstaan als gevolg van een mogelijke verontreiniging met
bestrijdingsmiddelenresiduen. Daarom moeten meer uitgebreide officiële controles op de binnenkomst van die
goederen uit India worden vereist. Die goederen moeten derhalve in bijlage I bij Uitvoeringsverordening (EU)
2019/1793 worden opgenomen, en de frequentie van overeenstemmingscontroles en materiële controles moet
worden vastgesteld op 10 %.

(15)

Wat zendingen pepers (andere dan niet-scherpsmakende) (van het geslacht Capsicum) uit India betreft, is tijdens
officiële controles door de lidstaten overeenkomstig bijlage II bij Uitvoeringsverordening (EU) 2019/1793 vaak nietnaleving van de voorschriften van de Uniewetgeving met betrekking tot verontreiniging met bestrijdingsmiddelen
residuen vastgesteld. Daarom moet de frequentie van de overeenstemmings- en materiële controles op dergelijke
zendingen worden verhoogd tot 20 %.

(16)

Wat zendingen rijst uit India en Pakistan betreft, blijkt uit de via het RASFF ontvangen kennisgevingen en de
informatie betreffende de door de lidstaten uitgevoerde officiële controles dat er nieuwe risico’s voor de menselijke
gezondheid zijn ontstaan als gevolg van een mogelijke verontreiniging met aflatoxine en ochratoxine A. Daarom
moeten meer uitgebreide officiële controles op de binnenkomst van dergelijke zendingen worden vereist. Daarom
moeten in bijlage I bij Uitvoeringsverordening (EU) 2019/1793 vermeldingen voor deze goederen uit India en
Pakistan worden opgenomen, en moet de frequentie van overeenstemmingscontroles en materiële controles worden
vastgesteld op 10 %.
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(17)

Wat zendingen gotu kola (Centella asiatica) en mukunuwenna (Alternanthera sessilis) uit Sri Lanka betreft, blijkt uit de
via het RASFF ontvangen kennisgevingen en de informatie betreffende de door de lidstaten uitgevoerde officiële
controles dat er nieuwe risico’s voor de menselijke gezondheid zijn ontstaan als gevolg van een mogelijke
verontreiniging met bestrijdingsmiddelenresiduen. Daarom moeten meer uitgebreide officiële controles op de
binnenkomst van dergelijke zendingen worden vereist. Daarom moeten in bijlage I bij Uitvoeringsverordening (EU)
2019/1793 vermeldingen voor deze goederen uit Sri Lanka worden opgenomen, en moet de frequentie van
overeenstemmingscontroles en materiële controles worden vastgesteld op 10 %.

(18)

Sinds april 2021 worden hazelnoten en met hazelnoten geproduceerde producten uit Turkije wegens het risico op
verontreiniging met aflatoxinen aan meer uitgebreide officiële controles onderworpen. Uit de officiële controles die
de lidstaten op die levensmiddelen hebben uitgevoerd, blijkt dat de desbetreffende voorschriften van de wetgeving
van de Unie in het algemeen naar behoren worden nageleefd. Derhalve zijn meer uitgebreide officiële controles van
deze goederen niet langer gerechtvaardigd en moet de vermelding voor deze goederen in bijlage I bij Uitvoeringsver
ordening (EU) 2019/1793 worden geschrapt.

(19)

Wat zendingen grapefruits/pompelmoezen uit Turkije betreft, blijkt uit de via het RASFF ontvangen kennisgevingen
en de informatie betreffende de door de lidstaten uitgevoerde officiële controles dat er nieuwe risico’s voor de
menselijke gezondheid zijn ontstaan als gevolg van een mogelijke verontreiniging met bestrijdingsmiddelenresiduen.
Daarom moeten meer uitgebreide officiële controles op de binnenkomst van dergelijke zendingen worden vereist.
Daarom moeten in bijlage I bij Uitvoeringsverordening (EU) 2019/1793 vermeldingen voor deze goederen uit
Turkije worden opgenomen, en moet de frequentie van overeenstemmingscontroles en materiële controles worden
vastgesteld op 10 %.

(20)

Sinds januari 2020 worden sinaasappelen en mandarijnen (tangerines en satsuma’s daaronder begrepen),
clementines, wilkings en dergelijke kruisingen van citrusvruchten uit Turkije wegens het risico op verontreiniging
met bestrijdingsmiddelenresiduen aan meer uitgebreide officiële controles onderworpen. Uit de officiële controles
die de lidstaten op deze levensmiddelen uitvoeren, blijkt dat het percentage van niet-naleving sinds de invoering van
de meer uitgebreide officiële controles hoog blijft. Uit deze resultaten blijkt dat de binnenkomst in de Unie van die
levensmiddelen een ernstig risico voor de gezondheid van de mens inhoudt.

(21)

Naast de meer uitgebreide officiële controles moet daarom worden voorzien in speciale voorwaarden voor
mandarijnen en sinaasappelen uit Turkije. Met name moeten alle zendingen sinaasappelen en mandarijnen (tangerines
en satsuma’s daaronder begrepen), clementines, wilkings en dergelijke kruisingen van citrusvruchten uit Turkije
vergezeld gaan van een officieel certificaat waarin wordt verklaard dat uit alle resultaten van de bemonstering en
analyse blijkt dat aan Verordening (EG) nr. 396/2005 tot vaststelling van maximumgehalten aan bestrijdingsmiddelen
wordt voldaan voor zendingen van levensmiddelen en diervoeders die wegens het risico op verontreiniging met
bestrijdingsmiddelenresiduen zijn opgenomen in bijlage II bij Uitvoeringsverordening (EU) 2019/1793. De resultaten
van de bemonstering en analyse moeten aan dat certificaat worden gehecht. Derhalve moet de vermelding voor
mandarijnen en sinaasappelen uit Turkije in bijlage I bij Uitvoeringsverordening (EU) 2019/1793 worden geschrapt en
aan bijlage II bij die uitvoeringsverordening worden toegevoegd, waarbij de frequentie van de overeenstemmings
controles en materiële controles wordt verhoogd tot 20 % van de zendingen die de Unie binnenkomen.

(22)

Wat zendingen komijnzaad en gedroogde oregano uit Turkije betreft, blijkt uit de via het RASFF ontvangen
kennisgevingen en de informatie betreffende de door de lidstaten uitgevoerde officiële controles dat er nieuwe
risico’s voor de menselijke gezondheid zijn ontstaan als gevolg van een mogelijke verontreiniging met pyrrolizidi
nealkaloïden. Daarom moeten meer uitgebreide officiële controles op de binnenkomst van dergelijke zendingen
worden vereist. Daarom moeten in bijlage I bij Uitvoeringsverordening (EU) 2019/1793 vermeldingen voor deze
goederen uit Turkije worden opgenomen, en moet de frequentie van overeenstemmingscontroles en materiële
controles worden vastgesteld op 10 % van de zendingen die de Unie binnenkomen.

(23)

Wat pitahaja’s (drakenvruchten) uit Vietnam betreft, is tijdens officiële controles door de lidstaten overeenkomstig
bijlage II bij Uitvoeringsverordening (EU) 2019/1793 vaak niet-naleving van de voorschriften van de Uniewetgeving
met betrekking tot verontreiniging met bestrijdingsmiddelenresiduen vastgesteld. Daarom moet de frequentie van de
overeenstemmings- en materiële controles op dergelijke zendingen worden verhoogd tot 20 %.

(24)

Het risico dat ontstaat als gevolg van verontreiniging van grondnoten met aflatoxinen houdt ook verband met
grondnotenpasta. Om te zorgen voor efficiënte bescherming tegen mogelijke gezondheidsrisico’s als gevolg van
verontreiniging van grondnotenpasta met aflatoxinen, moeten in de kolommen voor “Levensmiddelen en
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diervoeders (beoogd gebruik)” en “GN-code” in bijlage I en tabel 1 van bijlage II bij Uitvoeringsverordening (EU)
2019/1793 derhalve de categorie “grondnotenpasta” en de desbetreffende GN-codes voor grondnotenpasta worden
toegevoegd voor de vermeldingen met betrekking tot grondnoten voor Argentinië, Bolivia, Brazilië, China,
Madagaskar, Senegal en de Verenigde Staten in bijlage I en voor Egypte, Ghana, Gambia, India en Sudan in bijlage II.

(25)

Sinds oktober 2020 wordt sesamzaad uit India wegens het risico op verontreiniging met bestrijdingsmiddelen
residuen, met inbegrip van ethyleenoxide, aan meer uitgebreide officiële controles onderworpen. Uit de door de
lidstaten uitgevoerde officiële controles en de beschikbare informatie blijkt dat de naleving van de desbetreffende
voorschriften van de wetgeving van de Unie inzake andere bestrijdingsmiddelenresiduen dan ethyleenoxide is
verbeterd. Daarom zijn meer uitgebreide officiële controles van zendingen sesamzaad op mogelijke verontreiniging
met bestrijdingsmiddelenresiduen die kunnen worden geanalyseerd met multiresidumethoden niet langer
noodzakelijk voor deze goederen. De overeenkomstige vermelding in bijlage II bij Uitvoeringsverordening (EU)
2019/1793 moet derhalve dienovereenkomstig worden gewijzigd.

(26)

Uit de via het RASFF ontvangen kennisgevingen en de informatie betreffende de door de lidstaten uitgevoerde
officiële controles blijkt met name dat er nieuwe risico’s voor de menselijke gezondheid zijn ontstaan als gevolg van
een mogelijke verontreiniging met ethyleenoxide, waardoor de invoering van meer uitgebreide officiële controles is
vereist. Ethyleenoxide is overeenkomstig Verordening (EG) nr. 1272/2008 van het Europees Parlement en de
Raad (5) ingedeeld als mutagene stof van categorie 1B, kankerverwekkende stof van categorie 1B en voor de
voortplanting giftige stof van categorie 1B. Bovendien is ethyleenoxide niet goedgekeurd als werkzame stof voor
gebruik in gewasbeschermingsmiddelen in de Unie.

(27)

Wat zendingen sint-jansbrood en plantenslijmen en bindmiddelen, ook indien gewijzigd, uit sint-jansbrood of uit
sint-jansbroodpitten uit Marokko, zendingen specerijpasta uit Mexico en zendingen pepers (andere dan nietscherpsmakende) (van het geslacht Capsicum) uit Uganda betreft, blijkt uit de door de lidstaten uitgevoerde officiële
controles dat er sprake is van verontreiniging met ethyleenoxide.

(28)

Om te zorgen voor efficiënte bescherming tegen mogelijke gezondheidsricio’s als gevolg van verontreiniging van die
goederen, moeten zendingen sint-jansbrood en plantenslijmen en bindmiddelen, ook indien gewijzigd, uit sintjansbrood of uit sint-jansbroodpitten uit Marokko, zendingen specerijpasta uit Mexico en zendingen pepers (andere
dan niet-scherpsmakende) (van het geslacht Capsicum) uit Uganda, worden opgenomen in bijlage I bij Uitvoeringsver
ordening (EU) 2019/1793 en moet de frequentie van overeenstemmingscontroles en materiële controles worden
vastgesteld op 10 %.

(29)

Gezien het aantal kennisgevingen dat in RASFF is ontvangen, moet worden voorzien in speciale voorwaarden voor
zendingen xanthaangom uit China, zendingen sint-jansbrood (met inbegrip van plantenslijmen en bindmiddelen uit
sint-jansbrood), guarpitmeel, verscheidene specerijen, calciumcarbonaat en voedingssupplementen die plantaardige
stoffen bevatten uit India, zendingen voedingssupplementen die plantaardige stoffen bevatten en instantnoedels uit
Zuid-Korea, zendingen sint-jansbrood (met inbegrip van plantenslijmen en bindmiddelen uit sint-jansbrood) uit
Maleisië en Turkije en zendingen instantnoedels uit Vietnam. Vanwege het risico van verontreiniging met
ethyleenoxide moeten zendingen van die producten vergezeld gaan van een officieel certificaat waarin wordt
verklaard dat uit alle resultaten van de bemonstering en analyse blijkt dat aan Verordening (EG) nr. 396/2005 wat
betreft het maximumgehalte aan ethyleenoxide wordt voldaan voor zendingen van levensmiddelen en diervoeders
die zijn opgenomen in bijlage II bij Uitvoeringsverordening (EU) 2019/1793. De resultaten van de bemonstering en
analyse moeten aan dat certificaat worden gehecht. Daarom moeten in bijlage II bij Uitvoeringsverordening (EU)
2019/1793 vermeldingen voor zendingen xanthaangom uit China, zendingen sint-jansbrood (met inbegrip van
plantenslijmen en bindmiddelen uit sint-jansbrood), guarpitmeel, verscheidene specerijen, calciumcarbonaat en
voedingssupplementen die plantaardige stoffen bevatten uit India, zendingen voedingssupplementen die
plantaardige stoffen bevatten en instantnoedels uit Zuid-Korea, zendingen sint-jansbrood (met inbegrip van
plantenslijmen en bindmiddelen uit sint-jansbrood) uit Maleisië en Turkije en zendingen instantnoedels uit Vietnam
worden opgenomen en moet de frequentie van overeenstemmingscontroles en materiële controles worden
vastgesteld op 20 %.

(30)

Omwille van de consistentie en de duidelijkheid moeten de bijlagen I en II bij Uitvoeringsverordening (EU)
2019/1793 volledig worden vervangen door de tekst die is opgenomen in de bijlage bij deze verordening.

(5) Verordening (EG) nr. 1272/2008 van het Europees Parlement en de Raad van 16 december 2008 betreffende de indeling, etikettering
en verpakking van stoffen en mengsels, tot wijziging en intrekking van de Richtlijnen 67/548/EEG en 1999/45/EG en tot wijziging
van Verordening (EG) nr. 1907/2006 (PB L 353 van 31.12.2008, blz. 1).
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(31)

Er moet worden voorzien in een overgangsperiode voor zendingen zwarte peper (Piper nigrum) uit Brazilië,
zendingen aubergines (Solanum melongena), niet-scherpsmakende pepers (Capsicum annum), pepers (andere dan nietscherpsmakende) (van het geslacht Capsicum) en kousenband (Vigna unguiculata ssp. sesquipedalis, Vigna unguiculata
ssp. unguiculata) uit de Dominicaanse Republiek, en zendingen sinaasappelen en mandarijnen (tangerines en
satsuma’s daaronder begrepen), clementines, wilkings en dergelijke kruisingen van citrusvruchten uit Turkije die niet
van een officieel certificaat vergezeld gaan, maar die reeds werden onderworpen aan officiële controles aan de
grenscontrolepost overeenkomstig de op dat moment geldende wetgeving van de Unie.

(32)

Uitvoeringsverordening (EU) 2019/1793 moet daarom dienovereenkomstig worden gewijzigd.

(33)

De in deze verordening vervatte maatregelen zijn in overeenstemming met het advies van het Permanent Comité
voor planten, dieren, levensmiddelen en diervoeders,

HEEFT DE VOLGENDE VERORDENING VASTGESTELD:

Artikel 1
1.

Artikel 14 wordt vervangen door:

“Artikel 14
Overgangsperiode
Zendingen zwarte peper (Piper nigrum) uit Brazilië, zendingen aubergines (Solanum melongena), niet-scherpsmakende pepers
(Capsicum annum), pepers (andere dan niet-scherpsmakende) (van het geslacht Capsicum) en kousenband (Vigna unguiculata
ssp. sesquipedalis, Vigna unguiculata ssp. unguiculata) uit de Dominicaanse Republiek, en zendingen sinaasappelen en
mandarijnen (tangerines en satsuma’s daaronder begrepen), clementines, wilkings en dergelijke kruisingen van
citrusvruchten uit Turkije die vóór de inwerkingtreding van deze verordening reeds werden onderworpen aan officiële
controles, mogen tot en met 26 januari 2022 worden toegestaan om de Unie binnen te komen zonder dat zij vergezeld
gaan van een officieel certificaat en de resultaten van de bemonstering en analyse.”.
2.

De bijlagen I en II worden vervangen door de tekst die is opgenomen in de bijlage bij deze verordening.
Artikel 2

Deze verordening treedt in werking op de twintigste dag na die van de bekendmaking ervan in het Publicatieblad van de
Europese Unie.

Deze verordening is verbindend in al haar onderdelen en is rechtstreeks toepasselijk in elke
lidstaat.
Gedaan te Brussel, 15 december 2021.

Voor de Commissie
De voorzitter
Ursula VON DER LEYEN
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BIJLAGE

“BIJLAGE I

Levensmiddelen en diervoeders van niet-dierlijke oorsprong uit bepaalde derde landen die aan een
tijdelijke uitbreiding van de officiële controles aan grenscontroleposten en controlepunten worden
onderworpen

Rij

1

Land van
oorsprong

Levensmiddelen en
diervoeders (beoogd
gebruik)

GN-code (1)

— Grondnoten, in de dop

— 1202 41 00

— Grondnoten,
dop

— 1202 42 00

zonder

— Pindakaas

— 2008 11 10

— Grondnoten,
op
andere wijze bereid of
verduurzaamd (met
inbegrip van mengsels)

— 2008 11 91;
2008 11 96;
2008 11 98;

Argentinië
(AR)

Tariconderver
deling

— ex 2008 19 12;

40

— ex 2008 19 13;

40

— ex 2008 19 19;

50

— ex 2008 19 92;

40

— ex 2008 19 93;

40

— ex 2008 19 95;

40

— ex 2008 19 99

50

— Perskoeken en andere
vaste afvallen, verkre
gen bij de winning van
grondnotenolie, ook
indien fijngemaakt of
in pellets

— 2305 00 00

— Meel en gries van
grondnoten

— ex 1208 90 00

20

— Grondnotenpasta
(Levensmiddelen
diervoeders)

— ex 2007 10 10

80

— ex 2007 10 99

50

— ex 2007 99 39

07; 08

en

Gevaar

Frequentie
van
overeenstem
mingscon
troles en
materiële
controles (%)

Aflatoxinen

5
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— Hazelnoten (Corylus
sp.) in de dop

— 0802 21 00

— Hazelnoten (Corylus
sp.), zonder dop

— 0802 22 00

— Mengsels van noten of
gedroogde vruchten
die hazelnoten bevat
ten

— ex 0813 50 39;

70

ex 0813 50 91;

70

ex 0813 50 99

70

— Hazelnootpasta

— ex 2007 10 10;

70

ex 2007 10 99;

40

ex 2007 99 39;

05; 06

ex 2007 99 50;

33

ex 2007 99 97

23

— ex 2008 19 12;

30

ex 2008 19 19;

30

ex 2008 19 92;

30

ex 2008 19 95;

20

ex 2008 19 99;

30

ex 2008 97 12;

15

ex 2008 97 14;

15

ex 2008 97 16;

15

ex 2008 97 18;

15

ex 2008 97 32;

15

ex 2008 97 34;

15

ex 2008 97 36;

15

ex 2008 97 38;

15

ex 2008 97 51;

15

ex 2008 97 59;

15

ex 2008 97 72;

15

ex 2008 97 74;

15

ex 2008 97 76;

15

ex 2008 97 78;

15

ex 2008 97 92;

15

ex 2008 97 93;

15

ex 2008 97 94;

15

ex 2008 97 96;

15

ex 2008 97 97;

15

ex 2008 97 98;

15

— Meel, gries en poeder
van hazelnoten

— ex 1106 30 90

40

— Hazelnootolie
(Levensmiddelen)

— ex 1515 90 99

20

— Hazelnoten, op andere
wijze bereid of ver
duurzaamd, met inbe
grip van mengsels

2

17.12.2021

Azerbeidz
jan (AZ)

Aflatoxinen

20

17.12.2021

3

4
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Bolivia
(BO)

Brazilië
(BR)

— Grondnoten, in de dop

— 1202 41 00

— Grondnoten,
dop

— 1202 42 00

zonder

L 453/13

— Pindakaas

— 2008 11 10

— Grondnoten,
op
andere wijze bereid of
verduurzaamd

— 2008 11 91;
2008 11 96;
2008 11 98

— Perskoeken en andere
vaste afvallen, verkre
gen bij de winning van
grondnotenolie, ook
indien fijngemaakt of
in pellets

— 2305 00 00

— Meel en gries van
grondnoten

— ex 1208 90 00

20

— Grondnotenpasta
(Levensmiddelen en
diervoeders)

— ex 2007 10 10

80

— ex 2007 10 99

50

— ex 2007 99 39

07; 08

— Grondnoten, in de dop

— 1202 41 00

— Grondnoten,
dop

— 1202 42 00

zonder

— Pindakaas

— 2008 11 10

— Grondnoten,
op
andere wijze bereid of
verduurzaamd

— 2008 11 91;
2008 11 96;
2008 11 98

— Perskoeken en andere
vaste afvallen, verkre
gen bij de winning van
grondnotenolie, ook
indien fijngemaakt of
in pellets

— 2305 00 00

— Meel en gries van
grondnoten

— ex 1208 90 00

20

— Grondnotenpasta
(Levensmiddelen en
diervoeders)

— ex 2007 10 10

80

— ex 2007 10 99

50

— ex 2007 99 39

07; 08

Aflatoxinen

50

Aflatoxinen

10

Bestrij
dingsmid
delenresi
duen (3)

20
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5

6

7

China (CN)

Egypte
(EG)

Georgië
(GE)

— Grondnoten, in de dop

— 1202 41 00

— Grondnoten,
dop

— 1202 42 00

zonder

17.12.2021

— Pindakaas

— 2008 11 10

— Grondnoten,
op
andere wijze bereid of
verduurzaamd

— 2008 11 91;
2008 11 96;
2008 11 98

— Perskoeken en andere
vaste afvallen, verkre
gen bij de winning van
grondnotenolie, ook
indien fijngemaakt of
in pellets

— 2305 00 00

— Meel en gries van
grondnoten

— ex 1208 90 00

20

— Grondnotenpasta
(Levensmiddelen en
diervoeders)

— ex 2007 10 10

80

— ex 2007 10 99

50

— ex 2007 99 39

07; 08

Niet-scherpsmakende
pepers (Capsicum annuum)
(Levensmiddelen —
fijngemaakt of gemalen)

ex 0904 22 00

Thee, ook indien
gearomatiseerd
(Levensmiddelen)

0902

— Niet-scherpsmakende
pepers
(Capsicum
annuum)

— 0709 60 10;
0710 80 51

— Pepers (andere dan
niet-scherpsmakende)
(Capsicum spp.)
(Levensmiddelen — vers,
gekoeld of bevroren)

— ex 0709 60 99;
ex 0710 80 59

— Hazelnoten (Corylus
sp.) in de dop

— 0802 21 00

— Hazelnoten (Corylus
sp.), zonder dop

— 0802 22 00

— Mengsels van noten of
gedroogde vruchten
die hazelnoten bevat
ten

— ex 0813 50 39;

70

ex 0813 50 91;

70

ex 0813 50 99

70

Aflatoxinen

10

Salmonella
(6)

10

Bestrij
dingsmid
delenresi
duen (3) (7)

20

Bestrij
dingsmid
delenresi
duen (3) (9)

20

Aflatoxinen

20

11

20
20
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— Hazelnootpasta

— ex 2007 10 10;

70

ex 2007 10 99;

40

ex 2007 99 39;

05; 06

ex 2007 99 50;

33

ex 2007 99 97

23

— ex 2008 19 12;

30

ex 2008 19 19;

30

ex 2008 19 92;

30

ex 2008 19 95;

20

ex 2008 19 99;

30

ex 2008 97 12;

15

ex 2008 97 14;

15

ex 2008 97 16;

15

ex 2008 97 18;

15

ex 2008 97 32;

15

ex 2008 97 34;

15

ex 2008 97 36;

15

ex 2008 97 38;

15

ex 2008 97 51;

15

ex 2008 97 59;

15

ex 2008 97 72;

15

ex 2008 97 74;

15

ex 2008 97 76;

15

ex 2008 97 78;

15

ex 2008 97 92;

15

ex 2008 97 93;

15

ex 2008 97 94;

15

ex 2008 97 96;

15

ex 2008 97 97;

15

ex 2008 97 98;

15

— Meel, gries en poeder
van hazelnoten

— ex 1106 30 90

40

— Hazelnootolie
(Levensmiddelen)

— ex 1515 90 99

20

Palmolie
(Levensmiddelen)

1511 10 90;

— Bereide of verduur
zaamde hazelnoten,
met inbegrip van
mengsels

8

Ghana
(GH)

L 453/15

1511 90 11;
ex 1511 90 19;

90

Sudankleurstoffen
(10)

50

Salmonella
Braen
derup (2)

10

1511 90 99
9

Honduras
(HN)

Galiameloen (C.melo var.
reticulatus)
(Levensmiddelen)

— ex 0807 19 00;
ex 0807 19 00

60
70

L 453/16

10

11

12

13
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India (IN)

Kenia (KE)

Cambodja
(KH)

Libanon
(LB)

Kerrieblad
(Bergera/Murraya koenigii)
(Levensmiddelen — vers,
gekoeld, bevroren of
gedroogd)

ex 1211 90 86

Okra’s
(Levensmiddelen — vers,
gekoeld of bevroren)

ex 0709 99 90;
ex 0710 80 95

Zaden van de
peperwortelboom
(Moringa oleifera)
(Levensmiddelen)

ex 0709 99 90

— Rijst

— 1006 10 79;

— Gedopte (bruine) rijst
of zilvervliesrijst

— 1006 20 17;
1006 20 98

— Halfwitte of volwitte
rijst
(Levensmiddelen)

— 1006 30 98

Bonen (Vigna spp.,
Phaseolus spp.)
(Levensmiddelen — vers
of gekoeld)

0708 20

Chinese bleekselderij
(Apium graveolens)
(Levensmiddelen — verse
of gekoelde kruiden)

ex 0709 40 00

Kousenband
(Vigna unguiculata ssp.
sesquipedalis, Vigna
unguiculata ssp. unguiculata)
(Levensmiddelen — verse,
gekoelde of bevroren
groenten)

ex 0708 20 00;
ex 0710 22 00

Rapen (Brassica rapa ssp.
rapa)
(Levensmiddelen — bereid
of verduurzaamd in azijn
of in azijnzuur)

ex 2001 90 97

Rapen (Brassica rapa ssp.
rapa)
(Levensmiddelen — bereid
of verduurzaamd in pekel
of in citroenzuur, niet
bevroren)

ex 2005 99 80

17.12.2021

10

20
30

20

10
10

Bestrij
dingsmid
delenresi
duen (3) (11)

50

Bestrij
dingsmid
delenresi
duen
(3) (12) (22)

20

Bestrij
dingsmid
delenresi
duen (3)

10

Aflatoxinen
en
ochratoxine
A

10

Bestrij
dingsmid
delenresi
duen (3)

10

Bestrij
dingsmid
delenresi
duen (3) (13)

50

Bestrij
dingsmid
delenresi
duen (3) (14)

50

Rodamine B

50

Rodamine B

50

11; 19

93
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16
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Sri Lanka
(LK)

Marokko
(MA)

Madagas
kar
(MG)

L 453/17

— Gotu kola (Centella asia
tica)
(Levensmiddelen)

— ex 0709 99 90
— ex 1211 90 86

25

— Mukunuwenna
(Alternanthera sessilis)
(Levensmiddelen)

— ex 0709 99 90

35

— Sint-jansbrood

— 1212 92 00

— Sint-jansbroodpitten,
niet gepeld, niet gebro
ken of niet gemalen

— 1212 99 41

— Plantenslijmen
en
bindmiddelen,
ook
indien gewijzigd, uit
sint-jansbrood of uit
sint-jansbroodpit
ten(Levensmiddelen
en diervoeders)

— 1302 32 10

— Grondnoten, in de dop

— 1202 41 00

— Grondnoten,
dop

— 1202 42 00

zonder

— Pindakaas

— 2008 11 10

— Grondnoten,
op
andere wijze bereid of
verduurzaamd

— 2008 11 91;
2008 11 96;
2008 11 98

— Perskoeken en andere
vaste afvallen, verkre
gen bij de winning van
grondnotenolie, ook
indien fijngemaakt of
in pellets

— 2305 00 00

— Meel en gries van
grondnoten

— ex 1208 90 00

20

— Grondnotenpasta
(Levensmiddelen en
diervoeders)

— ex 2007 10 10

80

— ex 2007 10 99

50

— ex 2007 99 39

07; 08

17

Tomatenketchup en andere
tomatensausen(Levens
(Levensmiddelen)

2103 20 00

Mexico
(MX)

18

Nangka’s (Artocarpus
heterophyllus)
(Levensmiddelen — vers)

ex 0810 90 20

Maleisië
(MY)

20

Bestrij
dingsmid
delenresi
duen (3)

10

Bestrij
dingsmid
delenresi
duen (3)

10

Bestrij
dingsmid
delenresi
duen (22)

10

Aflatoxinen

50

Bestrij
dingsmid
delenresi
duen (22)

10

Bestrij
dingsmid
delenresi
duen (3)

50

L 453/18

19

20

21

22

23
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Nigeria
(NG)

Pakistan
(PK)

Sierra
Leone (SL)

Senegal
(SN)

Syrië (SY)

Sesamzaad
(Levensmiddelen)

17.12.2021

— 1207 40 90
— ex 2008 19 19

40

— ex 2008 19 99

40

Kruidenmengsels
(Levensmiddelen)

0910 91 10;
0910 91 90

— Rijst

— 1006 10 79;

— Gedopte (bruine) rijst
of zilvervliesrijst

— 1006 20 17;
1006 20 98

— Halfwitte of volwitte
rijst
(Levensmiddelen)

— 1006 30 98

Zaden van watermeloenen
(Egusi, Citrullus spp.) en
afgeleide producten
(Levensmiddelen)

ex 1207 70 00;
ex 1208 90 00;
ex 2008 99 99

— Grondnoten, in de dop

— 1202 41 00

— Grondnoten,
dop

— 1202 42 00

zonder

10
10
50

— Pindakaas

— 2008 11 10

— Grondnoten,
op
andere wijze bereid of
verduurzaamd

— 2008 11 91;
2008 11 96;
2008 11 98

— Perskoeken en andere
vaste afvallen, verkre
gen bij de winning van
grondnotenolie, ook
indien fijngemaakt of
in pellets

— 2305 00 00

— Meel en gries van
grondnoten

— ex 1208 90 00

20

— Grondnotenpasta
(Levensmiddelen en
diervoeders)

— ex 2007 10 10

80

— ex 2007 10 99

50

— ex 2007 99 39

07; 08

Rapen (Brassica rapa ssp.
rapa)
(Levensmiddelen — bereid
of verduurzaamd in azijn
of in azijnzuur)

ex 2001 90 97

11; 19

Rapen (Brassica rapa ssp.
rapa)
(Levensmiddelen — bereid
of verduurzaamd in pekel
of in citroenzuur, niet
bevroren)

ex 2005 99 80

Salmonella
(2)

50

Aflatoxinen

50

Aflatoxinen
en
achratoxine
A

10

Aflatoxinen

50

Aflatoxinen

50

Rodamine B

50

Rodamine B

50

93
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25

26
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Thailand
(TH)

Turkije
(TR)

Oeganda
(UG)

L 453/19

Pepers (andere dan nietscherpsmakende)
(Capsicum spp.)
(Levensmiddelen — vers,
gekoeld of bevroren)

ex 0709 60 99;
ex 0710 80 59

20
20

Citroenen (Citrus limon,
Citrus limonum)
(Levensmiddelen — vers,
gekoeld of gedroogd)

0805 50 10

Grapefruits/
pompelmoezen
(Levensmiddelen)

0805 40 00

Granaatappelen
(Levensmiddelen — vers
of gekoeld)

ex 0810 90 75

— Niet-scherpsmakende
pepers
(Capsicum
annuum)
— Pepers (andere dan
niet-scherpsmakende)
(Capsicum spp.)
(Levensmiddelen — vers,
gekoeld of bevroren)

— 0709 60 10;
0710 80 51;
— ex 0709 60 99;
ex 0710 80 59

20
20

Onverwerkte hele,
vermalen, gemalen,
gekraakte of fijngehakte
abrikozenpitten die
bestemd zijn om voor de
eindverbruiker in de
handel te worden gebracht
(18) (19)
(Levensmiddelen)

ex 1212 99 95

20

— Komijnzaad

— 0909 31 00

— Komijnzaad,
fijnge
maakt of gemalen
(Levensmiddelen)

— 0909 32 00

— Gedroogde oregano
(Levensmiddelen)

ex 1211 90 86
ex 1211 90 86

Pepers (andere dan nietscherpsmakende)
(Capsicum spp.)
(Levensmiddelen — vers,
gekoeld of bevroren)

ex 0709 60 99;
ex 0710 80 59

Bestrij
dingsmid
delenresi
duen (3) (15)

20

Bestrij
dingsmid
delenresi
duen (3)

20

Bestrij
dingsmid
delenresi
duen (3)

10

Bestrij
dingsmid
delenresi
duen (3) (16)

20

Bestrij
dingsmid
delenresi
duen (3) (17)

20

Cyanide

50

Pyrrolizidi
nealkaloï
den

10

10
40

Pyrrolizidi
nealkaloï
den

10

20
20

Bestrij
dingsmid
delenresi
duen (3)

50

Bestrij
dingsmid
delenresi
duen (22)

10

30

L 453/20

27

28

29
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Verenigde
Staten
(US)

Oezbeki
stan
(UZ)

(VN)
Vietnam

— Grondnoten, in de dop

— 1202 41 00

— Grondnoten,
dop

— 1202 42 00

zonder

17.12.2021

— Pindakaas

— 2008 11 10

— Grondnoten,
op
andere wijze bereid of
verduurzaamd

— 2008 11 91;
2008 11 96;
2008 11 98

— Perskoeken en andere
vaste afvallen, verkre
gen bij de winning van
grondnotenolie, ook
indien fijngemaakt of
in pellets

— 2305 00 00

— Meel en gries van
grondnoten

— ex 1208 90 00

20

— Grondnotenpasta
(Levensmiddelen en
diervoeders)

— ex 2007 10 10

80

— ex 2007 10 99

50

— ex 2007 99 39

07; 08

— Gedroogde abrikozen
— Abrikozen, op andere
wijze bereid of ver
duurzaamd
(Levensmiddelen)

— 0813 10 00
— 2008 50

— Korianderblad

— ex 0709 99 90

72

— Basilicum (heilig, zoet)

— ex 1211 90 86

20

— Munt

— ex 1211 90 86

30

— Peterselie
(Levensmiddelen — verse
of gekoelde kruiden)

— ex 0709 99 90

40

Okra’s
(Levensmiddelen — vers,
gekoeld of bevroren)

ex 0709 99 90;
ex 0710 80 95

20
30

Pepers (andere dan nietscherpsmakende)
(Capsicum spp.)
(Levensmiddelen — vers,
gekoeld of bevroren)

ex 0709 60 99;
ex 0710 80 59

20
20

Aflatoxinen

20

Sulfieten (20)

50

Bestrij
dingsmid
delenresi
duen (3) (21)

50

Bestrij
dingsmid
delenresi
duen (3) (21)

50

Bestrij
dingsmid
delenresi
duen (3) (21)

50

(1) Indien slechts bepaalde onder een GN-code vallende producten behoeven te worden onderzocht, wordt de GN-code voorafgegaan door
“ex”.
(2) De bemonstering en de analyses worden uitgevoerd overeenkomstig de bemonsteringsprocedures en de referentieanalysemethoden als
bedoeld in punt 1, a), van bijlage III.
(3) Residuen van ten minste die bestrijdingsmiddelen die in het overeenkomstig artikel 29, lid 2, van Verordening (EG) nr. 396/2005 van
het Europees Parlement en de Raad van 23 februari 2005 tot vaststelling van maximumgehalten aan bestrijdingsmiddelenresiduen in
of op levensmiddelen en diervoeders van plantaardige en dierlijke oorsprong en houdende wijziging van Richtlijn 91/414/EEG van de
Raad (PB L 70 van 16.3.2005, blz. 1) vastgestelde controleprogramma zijn opgenomen en die kunnen worden geanalyseerd met
multiresidumethoden op basis van GC-MS en LC-MS (controle op bestrijdingsmiddelen alleen in/op producten van plantaardige
oorsprong).

17.12.2021

NL

Publicatieblad van de Europese Unie

L 453/21

(4) Residuen van amitraz.
(5) Residuen van nicotine.
(6) De bemonstering en de analyses worden uitgevoerd overeenkomstig de bemonsteringsprocedures en de referentieanalysemethoden als
bedoeld in punt 1, b), van bijlage III.
(7) Residuen van tolfenpyrad.
(8) Residuen van amitraz (amitraz met inbegrip van alle metabolieten die het 2,4-dimethylanilinegedeelte bevatten, uitgedrukt als amitraz),
diafenthiuron, dicofol (som van de p,p'- en o,p'-isomeren), dithiocarbamaten (dithiocarbamaten uitgedrukt als CS2, inclusief maneb,
mancozeb, metiram, propineb, thiram en ziram).
(9) Residuen van dicofol (som van de p,p'- en o,p'-isomeren), dinotefuran, folpet, prochloraz (som van prochloraz en de metabolieten
daarvan die het 2,4,6-trichloorfenolgedeelte bevatten, uitgedrukt als prochloraz), thiofanaat-methyl en triforine.
(10) In deze bijlage worden onder “Sudan-kleurstoffen” de volgende chemische stoffen verstaan: i) Sudan I (CAS-nummer 842-07-9); ii)
Sudan II (CAS-nummer 3118-97-6); iii) Sudan III (CAS-nummer 85-86-9); iv) Scarletrood; of Sudan IV (CAS-nummer 85-83-6).
(11) Residuen van acefaat.
(12) Residuen van diafenthiuron.
(13) Residuen van fenthoaat.
(14) Residuen van chloorbufam.
(15) Residuen van formetanaat (som van formetanaat en zouten daarvan, uitgedrukt als formetanaat(-hydrochloride)), prothiofos en
triforine.
(16) Residuen van prochloraz.
(17) Residuen van diafenthiuron, formetanaat (som van formetanaat en zouten daarvan, uitgedrukt als formetanaat(-hydrochloride)) en
thiofanaat-methyl.
(18) “Onverwerkte producten” zoals gedefinieerd in Verordening (EG) nr. 852/2004 van het Europees Parlement en de Raad van 29 april
2004 inzake levensmiddelenhygiëne (PB L 139 van 30.4.2004, blz. 1).
(19) “In de handel brengen” en “eindverbruiker” zoals gedefinieerd in Verordening (EG) nr. 178/2002 van het Europees Parlement en de
Raad van 28 januari 2002 tot vaststelling van de algemene beginselen en voorschriften van de levensmiddelenwetgeving, tot
oprichting van een Europese Autoriteit voor voedselveiligheid en tot vaststelling van procedures voor voedselveiligheidsaangele
genheden (PB L 31 van 1.2.2002, blz. 1).
(20) Referentiemethoden: EN 1988-1:1998, EN 1988-2:1998 of ISO 5522:1981.
(21) Residuen van dithiocarbamaten (dithiocarbamaten uitgedrukt als CS2, inclusief maneb, mancozeb, metiram, propineb, thiram en
ziram), fenthoaat en quinalfos.
(22) Residuen van ethyleenoxide (som van ethyleenoxide en 2-chloorethanol, uitgedrukt als ethyleenoxide).”;
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“BIJLAGE II

Levensmiddelen en diervoeders uit bepaalde derde landen die zijn onderworpen aan bijzondere
voorwaarden voor de binnenkomst in de Unie in verband met het risico van verontreiniging met
mycotoxinen, met inbegrip van aflatoxinen, residuen van bestrijdingsmiddelen, pentachloorfenol en
dioxinen, en microbiologische besmetting

1. Levensmiddelen en diervoeders van niet-dierlijke oorsprong als bedoeld in artikel 1, lid 1, punt b), i)

Rij

1

2

3

4

Land van
oorsprong

Levensmiddelen en
diervoeders (beoogd
gebruik)

ex 1404 90 00 (10)

Bangladesh
(BD)

— Levensmiddelen die
betelbladeren
(Piper
betle) bevatten of daar
uit bestaan
(Levensmiddelen)
— Paranoten in de dop

— 0801 21 00

— Mengsels van noten of
gedroogde vruchten
die paranoten in de
dop bevatten
(Levensmiddelen)

— ex 0813 50 31;
ex 0813 50 39;
ex 0813 50 91;
ex 0813 50 99

20
20
20
20

— Zwarte peper (Piper
nigrum)
(Levensmiddelen — niet
fijngemaakt en niet
gemalen)

ex 0904 11 00

10

— Xanthaangom
(Levensmiddelen en
diervoeders)

— ex 3913 90 00

Aubergines (Solanum
melongena)
(Levensmiddelen — vers
of gekoeld)

0709 30 00

— Niet-scherpsmakende
pepers
(Capsicum
annuum)

— 0709 60 10;
0710 80 51

— Pepers (andere dan
niet-scherpsmakende)
(Capsicum spp.)

— ex 0709 60 99;
ex 0710 80 59

— Kousenband
Vigna
unguiculata ssp. sesqui
pedalis, Vigna unguicu
lata ssp. unguiculata)
(Levensmiddelen — vers,
gekoeld of bevroren)

— ex 0708 20 00;
ex 0710 22 00

Brazilië
(BR)

China (CN)

Domini
caanse
Republiek
(DO)

GN-code (1)

Tariconderver
deling

Gevaar

Frequentie
van
overeenstem
mingscon
troles en
materiële
controles (%)

10

40

20
20
10
10

Salmonella
(6)

50

Aflatoxinen

50

Salmonella
(2)

50

Bestrij
dingsmid
delenresi
duen (11)

20

Bestrij
dingsmid
delenresi
duen (4)

50

Bestrij
dingsmid
delenresi
duen (4) (8)

50

17.12.2021
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— Grondnoten, in de dop

— 1202 41 00

— Grondnoten,
dop

— 1202 42 00

zonder

— Pindakaas

— 2008 11 10

— Grondnoten,
op
andere wijze bereid of
verduurzaamd (met
inbegrip van mengsels)

— 2008 11 91;
2008 11 96;
2008 11 98;

Egypte
(EG)

Ethiopië
(ET)

L 453/23

— ex 2008 19 12;

40

— ex 2008 19 13;

40

— ex 2008 19 19;

50

— ex 2008 19 92;

40

— ex 2008 19 93;

40

— ex 2008 19 95;

40

— ex 2008 19 99

50

— Perskoeken en andere
vaste afvallen, verkre
gen bij de winning van
grondnotenolie, ook
indien fijngemaakt of
in pellets

— 2305 00 00

— Meel en gries van
grondnoten

— ex 1208 90 00

20

— Grondnotenpasta
(Levensmiddelen en
diervoeders)

— ex 2007 10 10

80

— ex 2007 10 99

50

— ex 2007 99 39

07; 08

— Peper van het geslacht
Piper; vruchten van de
geslachten Capsicum en
Pimenta,
gedroogd,
fijngemaakt of gemalen

— 0904

— Gember, saffraan, kur
kuma, tijm, laurierbla
deren, kerrie en andere
specerijen
(Levensmiddelen —
gedroogde specerijen)

— 0910

Sesamzaad
(Levensmiddelen)

— 1207 40 90
— ex 2008 19 19

40

— ex 2008 19 99

40

Aflatoxinen

20

Aflatoxinen

50

Salmonella
(6)

50

L 453/24
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7

8

— Grondnoten, in de dop

— 1202 41 00

— Grondnoten,
dop

— 1202 42 00

zonder

— Pindakaas

— 2008 11 10

— Grondnoten,
op
andere wijze bereid of
verduurzaamd (met
inbegrip van mengsels)

— 2008 11 91;
2008 11 96;
2008 11 98;

Ghana
(GH)

Gambia
(GM)

17.12.2021

— ex 2008 19 12;

40

— ex 2008 19 13;

40

— ex 2008 19 19;

50

— ex 2008 19 92;

40

— ex 2008 19 93;

40

— ex 2008 19 95;

40

— ex 2008 19 99

50

— Perskoeken en andere
vaste afvallen, verkre
gen bij de winning van
grondnotenolie, ook
indien fijngemaakt of
in pellets

— 2305 00 00

— Meel en gries van
grondnoten

— ex 1208 90 00

20

— Grondnotenpasta
(Levensmiddelen en
diervoeders)

— ex 2007 10 10

80

— ex 2007 10 99

50

— ex 2007 99 39

07; 08

— Grondnoten, in de dop

— 1202 41 00

— Grondnoten,
dop

— 1202 42 00

zonder

— Pindakaas

— 2008 11 10

— Grondnoten,
op
andere wijze bereid of
verduurzaamd (met
inbegrip van mengsels)

— 2008 11 91;
— 2008 11 96;
— 2008 11 98;
— ex 2008 19 12;

40

— ex 2008 19 13;

40

— ex 2008 19 19;

50

— ex 2008 19 92;

40

— ex 2008 19 93;

40

— ex 2008 19 95;

40

— ex 2008 19 99

50

Aflatoxinen

50

Aflatoxinen

50

17.12.2021
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Indonesië
(ID)

India (IN)

L 453/25

— Perskoeken en andere
vaste afvallen, verkre
gen bij de winning van
grondnotenolie, ook
indien fijngemaakt of
in pellets

— 2305 00 00

— Meel en gries van
grondnoten

— ex 1208 90 00

20

— Grondnotenpasta
(Levensmiddelen en
diervoeders)

— ex 2007 10 10

80

— ex 2007 10 99

50

— ex 2007 99 39

07; 08

Nootmuskaat (Myristica
fragrans)
(Levensmiddelen —
gedroogde specerijen)

0908 11 00;
0908 12 00

Betelbladeren (Piper betle L.)
(Levensmiddelen)

ex 1404 90 00

Pepers (nietscherpsmakende en andere
dan niet-scherpsmakende)
(van het geslacht Capsicum)
(Levensmiddelen —
gedroogd, gebrand,
fijngemaakt of gemalen)

0904 21 10;
ex 0904 22 00;

11; 19

ex 0904 21 90;

20

ex 2005 99 10;

10; 90

ex 2005 99 80

94

Nootmuskaat (Myristica
fragrans)
(Levensmiddelen —
gedroogde specerijen)

0908 11 00;
0908 12 00

— Grondnoten, in de dop

— 1202 41 00

— Grondnoten,
dop

— 1202 42 00

zonder

10

— Pindakaas

— 2008 11 10

— Grondnoten,
op
andere wijze bereid of
verduurzaamd (met
inbegrip van mengsels)

— 2008 11 91;
2008 11 96;
2008 11 98;
— ex 2008 19 12;

40

— ex 2008 19 13;

40

— ex 2008 19 19;

50

— ex 2008 19 92;

40

— ex 2008 19 93;

40

— ex 2008 19 95;

40

Aflatoxinen

20

Salmonella
(2)

10

Aflatoxinen

20

Aflatoxinen

20

Aflatoxinen

50
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50

— Perskoeken en andere
vaste afvallen, verkre
gen bij de winning van
grondnotenolie, ook
indien fijngemaakt of
in pellets

— 2305 00 00

— Meel en gries van
grondnoten

— ex 1208 90 00

20

— Grondnotenpasta
(Levensmiddelen en
diervoeders)

— ex 2007 10 10
— ex 2007 10 99
— ex 2007 99 39

80
50
07; 08

Pepers (andere dan nietscherpsmakende)
(Capsicum spp.)
(Levensmiddelen — vers,
gekoeld of bevroren)

ex 0709 60 99;
ex 0710 80 59

Sesamzaad
(Levensmiddelen en
diervoeders)

— 1207 40 90

— ex 2008 19 19

40

— ex 2008 19 99

40

— Sint-jansbrood

— 1212 92 00

— Sint-jansbroodpitten,
niet gepeld, niet gebro
ken of niet gemalen

— 1212 99 41

— Plantenslijmen
en
bindmiddelen,
ook
indien gewijzigd, uit
sint-jansbrood of uit
sint-jansbroodpitten
(Levensmiddelen en
diervoeders)

— 1302 32 10

Guarpitmeel
(Levensmiddelen en
diervoeders)

ex 1302 32 90

— Peper van het geslacht
Piper; vruchten van de
geslachten Capsicum en
Pimenta,
gedroogd,
fijngemaakt of gemalen

20
20

— 0904

10

Bestrij
dingsmid
delenresi
duen (4) (5)

20

Salmonella
(6)

20

Bestrij
dingsmid
delenresi
duen (11)

50

Bestrij
dingsmid
delenresi
duen (11)

20

Bestrij
dingsmid
delenresi
duen (11)

20

Penta
chloorfenol
en dioxinen
(3)

5

17.12.2021
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Iran (IR)

— Vanille

— 0905

— Kaneel en kaneelknop
pen

— 0906

— Kruidnagels, moerna
gels en kruidnagelste
len

— 0907

— Muskaatnoten, foelie,
amomen en karde
mom

— 0908

— Anijszaad, steranijs
zaad, venkelzaad, kori
anderzaad,
komijn
zaad en karwijzaad;
jeneverbessen

— 0909

— Gember, saffraan, kur
kuma, tijm, laurierbla
deren, kerrie en andere
specerijen
(Levensmiddelen)

— 0910

— Sausen en preparaten
voor sausen; samenge
stelde kruiderijen en
dergelijke producten;
mosterdmeel
en
bereide mosterd
(Levensmiddelen)

— 2103

Calciumcarbonaat
(Levensmiddelen en
diervoeders)

L 453/27

Bestrij
dingsmid
delenresi
duen (11)

20

Bestrij
dingsmid
delenresi
duen (11)

20

— ex 2106 90 92/98
— ex 2530 90 00
— ex 2836 50 00

Bestrij
dingsmid
delenresi
duen (11)

20

Voedingssupplementen die
plantaardige stoffen
bevatten
(Levensmiddelen)

— ex 1302
— ex 2106

Bestrij
dingsmid
delenresi
duen (11)

20

— Pistaches in de dop

— 0802 51 00

— Pistaches, zonder dop

— 0802 52 00

— Mengsels van noten of
gedroogde vruchten
die pistaches bevatten

— ex 0813 50 39;

60

ex 0813 50 91;

60

Aflatoxinen

50

ex 0813 50 99

60

— ex 2007 10 10;

60

ex 2007 10 99;

30

ex 2007 99 39;

03; 04

— Pasta van pistaches
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ex 2007 99 50;

32

ex 2007 99 97

22

— ex 2008 19 13;

20

ex 2008 19 93;

20

ex 2008 97 12;

19

ex 2008 97 14;

19

ex 2008 97 16;

19

ex 2008 97 18;

19

ex 2008 97 32;

19

ex 2008 97 34;

19

ex 2008 97 36;

19

ex 2008 97 38;

19

ex 2008 97 51;

19

ex 2008 97 59;

19

ex 2008 97 72;

19

ex 2008 97 74;

19

ex 2008 97 76;

19

ex 2008 97 78;

19

ex 2008 97 92;

19

ex 2008 97 93;

19

ex 2008 97 94;

19

ex 2008 97 96;

19

ex 2008 97 97;

19

ex 2008 97 98

19

— Meel, gries en poeder
van pistaches;
(Levensmiddelen)

— ex 1106 30 90

50

Voedingssupplementen die
plantaardige stoffen
bevatten
(Levensmiddelen)

— ex 1302
— ex 2106

Bestrij
dingsmid
delenresi
duen (11)

20

Kant-en-klare noedels
(Levensmiddelen)

1902 30 10

Bestrij
dingsmid
delenresi
duen (11)

20

Pepers (nietscherpsmakende en andere
dan niet-scherpsmakende)
(van het geslacht Capsicum)
(Levensmiddelen —
gedroogd, gebrand,
fijngemaakt of gemalen)

0904 21 10;
Aflatoxinen

50

— Pistaches, bereid of ver
duurzaamd, met inbe
grip van mengsels

12

13

ZuidKorea (KR)

Sri Lanka
(LK)

17.12.2021

ex 0904 21 90;
ex 0904 22 00;
ex 2005 99 10;
ex 2005 99 80

20
11; 19
10; 90
94
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Maleisië
(MY)

— Sint-jansbrood

— 1212 92 00

— Sint-jansbroodpitten,
niet gepeld, niet gebro
ken of niet gemalen

— 1212 99 41

— Plantenslijmen
en
bindmiddelen,
ook
indien gewijzigd, uit
sint-jansbrood of uit
sint-jansbroodpitten
(Levensmiddelen en
diervoeders)

— 1302 32 10

L 453/29

Bestrij
dingsmid
delenresi
duen (11)

20

15

Nigeria
(NG)

Zaden van watermeloenen
(Egusi, Citrullus spp.) en
afgeleide producten
(Levensmiddelen)

ex 1207 70 00;
ex 1208 90 00;
ex 2008 99 99

10
10
50

Aflatoxinen

50

16

Pakistan
(PK)

Pepers (andere dan nietscherpsmakende)
(Capsicum spp.)
(Levensmiddelen — vers,
gekoeld of bevroren)

ex 0709 60 99;
ex 0710 80 59

20
20

Bestrij
dingsmid
delenresi
duen (4)

20

17

Sudan (SD)

— Grondnoten, in de dop

— 1202 41 00

Aflatoxinen

50

— Grondnoten,
dop

— 1202 42 00

zonder

— Pindakaas

— 2008 11 10

— Grondnoten,
op
andere wijze bereid of
verduurzaamd (met
inbegrip van mengsels)

— 2008 11 91;
2008 11 96;
2008 11 98;

— ex 2008 19 12;

40

— ex 2008 19 13;

40

— ex 2008 19 19;

50

— ex 2008 19 92;

40

— ex 2008 19 93;

40

— ex 2008 19 95;

40

— ex 2008 19 99

50

— Perskoeken en andere
vaste afvallen, verkre
gen bij de winning van
grondnotenolie, ook
indien fijngemaakt of
in pellets

— 2305 00 00

— Meel en gries van
grondnoten

— ex 1208 90 00

20

L 453/30
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— Grondnotenpasta
(Levensmiddelen en
diervoeders)

Sesamzaad
(Levensmiddelen)

18

Turkije
(TR)

17.12.2021

— ex 2007 10 10

80

— ex 2007 10 99

50

— ex 2007 99 39

07; 08

— 1207 40 90
— ex 2008 19 19

40

— ex 2008 19 99

40

— Gedroogde vijgen

— 0804 20 90

— Mengsels van noten of
gedroogde vruchten
die vijgen bevatten

— ex 0813 50 99

50

— Gedroogdevijgenpasta

— ex 2007 10 10;

50

ex 2007 10 99;

20

ex 2007 99 39;

01; 02

ex 2007 99 50;

31

ex 2007 99 97

21

— ex 2008 97 12;

11

ex 2008 97 14;

11

ex 2008 97 16;

11

ex 2008 97 18;

11

ex 2008 97 32;

11

ex 2008 97 34;

11

ex 2008 97 36;

11

ex 2008 97 38;

11

ex 2008 97 51;

11

ex 2008 97 59;

11

ex 2008 97 72;

11

ex 2008 97 74;

11

ex 2008 97 76;

11

ex 2008 97 78;

11

ex 2008 97 92;

11

ex 2008 97 93;

11

ex 2008 97 94;

11

ex 2008 97 96;

11

ex 2008 97 97;

11

ex 2008 97 98;

11

ex 2008 99 28;

10

ex 2008 99 34;

10

ex 2008 99 37;

10

— Bereide of verduur
zaamde gedroogde vij
gen (met inbegrip van
mengsels)

Salmonella (6)

50

Aflatoxinen

20

17.12.2021
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ex 2008 99 40;

10

ex 2008 99 49;

60

ex 2008 99 67;

95

ex 2008 99 99

60

— Meel, gries en poeder
van gedroogde vijgen
(Levensmiddelen)

— ex 1106 30 90

60

— Pistaches in de dop

— 0802 51 00

— Pistaches, zonder dop

— 0802 52 00

— Mengsels van noten of
gedroogde vruchten
die pistaches bevatten

— ex 0813 50 39;

60

ex 0813 50 91;

60

ex 0813 50 99

60

— ex 2007 10 10;

60

ex 2007 10 99;

30

ex 2007 99 39;

03; 04

ex 2007 99 50;

32

ex 2007 99 97

22

— ex 2008 19 13;

20

ex 2008 19 93;

20

ex 2008 97 12;

19

ex 2008 97 14;

19

ex 2008 97 16;

19

ex 2008 97 18;

19

ex 2008 97 32;

19

ex 2008 97 34;

19

ex 2008 97 36;

19

ex 2008 97 38;

19

ex 2008 97 51;

19

ex 2008 97 59;

19

ex 2008 97 72;

19

ex 2008 97 74;

19

ex 2008 97 76;

19

ex 2008 97 78;

19

ex 2008 97 92;

19

— Pasta van pistaches

— Pistaches, bereid of ver
duurzaamd, met inbe
grip van mengsels

Aflatoxinen

50

L 453/32

19

20

NL

Uganda
(UG)

(VN)
Vietnam
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ex 2008 97 93;

19

ex 2008 97 94;

19

ex 2008 97 96;

19

ex 2008 97 97;

19

ex 2008 97 98

19

— Meel, gries en poeder
van pistaches;
(Levensmiddelen)

— ex 1106 30 90

50

Wijnstokbladeren
(druivenbladeren)
(Levensmiddelen)

ex 2008 99 99

Mandarijnen (tangerines
en satsuma’s daaronder
begrepen); clementines,
wilkings en dergelijke
kruisingen van
citrusvruchten
(Levensmiddelen — vers
of gedroogd)

— 0805 21;
0805 22;
0805 29

Sinaasappelen
(Levensmiddelen — vers
of gedroogd)

0805 10

— Sint-jansbrood

— 1212 92 00

— Sint-jansbroodpitten,
niet gepeld, niet gebro
ken of niet gemalen

— 1212 99 41

— Plantenslijmen
en
bindmiddelen,
ook
indien gewijzigd, uit
sint-jansbrood of uit
sint-jansbroodpitten
(Levensmiddelen en
diervoeders)

— 1302 32 10

Sesamzaad
(Levensmiddelen)

— 1207 40 90

11; 19

— ex 2008 19 19

40

— ex 2008 19 99

40

Pitahaja’s (drakenvruchten)
(Levensmiddelen — vers
of gekoeld)

ex 0810 90 20

10

— Kant-en-klare noedels
(Levensmiddelen)

— 1902 30 10

Bestrij
dingsmid
delenresi
duen (4) (7)

50

Bestrij
dingsmid
delenresi
duen (4)

20

Bestrij
dingsmid
delenresi
duen (4)

20

Bestrij
dingsmid
delenresi
duen (11)

20

Salmonella
(6)

20

Bestrij
dingsmid
delenresi
duen (4) (8)

20

Bestrij
dingsmid
delenresi
duen (11)

20
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(1) Indien slechts bepaalde onder een GN-code vallende producten behoeven te worden onderzocht, wordt de GN-code voorafgegaan door
“ex”.
(2) De bemonstering en de analyses worden uitgevoerd overeenkomstig de bemonsteringsprocedures en de referentieanalysemethoden als
bedoeld in punt 1, b), van bijlage III.
(3) Het in artikel 10, lid 3, bedoelde analyserapport wordt afgegeven door een laboratorium dat overeenkomstig EN ISO/IEC 17025 is
geaccrediteerd voor de analyse van pentachloorfenol (PCP) in levensmiddelen en diervoeders.
In het analyserapport wordt het volgende vermeld:
(a) de resultaten van bemonstering en analyse voor de aanwezigheid van PCP, uitgevoerd door de bevoegde autoriteiten van het land van
oorsprong, of van het land van waaruit de zending is verzonden indien dit een ander land dan het land van oorsprong is;
(b) de meetonzekerheid van het analyseresultaat;
(c) de aantoonbaarheidsgrens van de analysemethode, en
(d) de bepaalbaarheidsgrens van de analysemethode.
De extractie vóór de analyse wordt verricht met een zuur oplosmiddel. De analyse wordt uitgevoerd overeenkomstig de gewijzigde versie
van de QuEChERS-methode, die wordt beschreven op de websites van de referentielaboratoria van de Europese Unie voor residuen van
bestrijdingsmiddelen, of volgens een even betrouwbare methode.
(4) Residuen van ten minste die bestrijdingsmiddelen die in het overeenkomstig artikel 29, lid 2, van Verordening (EG) nr. 396/2005 van
het Europees Parlement en de Raad van 23 februari 2005 tot vaststelling van maximumgehalten aan bestrijdingsmiddelenresiduen in
of op levensmiddelen en diervoeders van plantaardige en dierlijke oorsprong en houdende wijziging van Richtlijn 91/414/EEG van de
Raad (PB L 70 van 16.3.2005, blz. 1) vastgestelde controleprogramma zijn opgenomen en die kunnen worden geanalyseerd met
multiresidumethoden op basis van GC-MS en LC-MS (controle op bestrijdingsmiddelen alleen in/op producten van plantaardige
oorsprong).
(5) Residuen van carbofuran.
(6) De bemonstering en de analyses worden uitgevoerd overeenkomstig de bemonsteringsprocedures en de referentieanalysemethoden als
bedoeld in punt 1, a), van bijlage III.
(7) Residuen van dithiocarbamaten (dithiocarbamaten uitgedrukt als CS2, inclusief maneb, mancozeb, metiram, propineb, thiram en
ziram) en metrafenon.
(8) Residuen van dithiocarbamaten (dithiocarbamaten uitgedrukt als CS2, inclusief maneb, mancozeb, metiram, propineb, thiram en
ziram), fenthoaat en quinalfos.
(9) De omschrijving van de goederen komt overeen met die in de kolom “Omschrijving” van de GN in bijlage I bij Verordening (EEG)
nr. 2658/87 van de Raad met betrekking tot de tarief- en statistieknomenclatuur en het gemeenschappelijk douanetarief (PB L 256 van
7.9.1987, blz. 1).
(10) Levensmiddelen die betelbladeren (Piper betle) bevatten of daaruit bestaan, met inbegrip van maar niet uitsluitend de levensmiddelen
die onder GN-code 1404 90 00 zijn aangegeven.
(11) Residuen van ethyleenoxide (som van ethyleenoxide en 2-chloorethanol, uitgedrukt als ethyleenoxide).
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2. Levensmiddelen als bedoeld in artikel 1, lid 1, punt b), ii)

Rij

Levensmiddelen die uit twee of meer ingrediënten bestaan en die meer dan 20 % van de afzonderlijke
producten bevatten die wegens het risico van verontreiniging met aflatoxinen in de tabel van punt 1 van
deze bijlage zijn opgenomen, hetzij in de vorm van één product, hetzij als de som van de in de lijst
opgenomen producten
GN-code (1)

Omschrijving (2)

1

ex 1704 90

Suikerwerk zonder cacao (witte chocolade daaronder begrepen),
ander dan kauwgom, ook indien bedekt met een laagje suiker

2

ex 1806

Chocolade en andere bereidingen voor menselijke consumptie die
cacao bevatten

3

ex 1905

Brood, gebak, biscuits en andere bakkerswaren, ook indien deze
producten cacao bevatten; ouwel in bladen, hosties, ouwels voor
geneesmiddelen, plakouwels en dergelijke producten, van meel of
van zetmeel

(1) Indien slechts bepaalde onder een GN-code vallende producten behoeven te worden onderzocht, wordt de GN-code voorafgegaan
door “ex”.
(2) De omschrijving van de goederen komt overeen met die in de kolom “Omschrijving” van de GN in bijlage I bij Verordening (EEG)
nr. 2658/87 van de Raad met betrekking tot de tarief- en statistieknomenclatuur en het gemeenschappelijk douanetarief (PB L 256
van 7.9.1987, blz. 1).”.

