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REGULAMENTUL (UE) NR. 212/2013 AL COMISIEI
din 11 martie 2013
de înlocuire a anexei I la Regulamentul (CE) nr. 396/2005 al Parlamentului European și al Consiliului
cu privire la completările și modificările privind produsele prevăzute în anexa respectivă
(Text cu relevanță pentru SEE)

(Eleusine coracana), meișor perlă (Pennisetum glaucum),
semințe de iarba canarilor, ardei verde, cervide și miere
cu fagure.

COMISIA EUROPEANĂ,

având în vedere Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene,
având în vedere Regulamentul (CE) nr. 396/2005 al Parla
mentului European și al Consiliului din 23 februarie 2005
privind conținuturile maxime aplicabile reziduurilor de
pesticide din sau de pe produse alimentare și hrana de origine
vegetală și animală pentru animale și de modificare a Directivei
91/414/CEE a Consiliului (1), în special articolul 4,
întrucât:
(1)

Mai multe state membre au solicitat modificări și
completări la anexa I la Regulamentul (CE) nr.
396/2005, în coloana „Exemple de varietăți înrudite sau
alte produse cărora li se aplică aceleași CMR”.

(2)

Completările respective sunt necesare pentru a include în
anexa I la Regulamentul (CE) nr. 396/2005 noi fructe,
legume și cereale care sunt în prezent disponibile pe piața
statelor membre.

(3)

Este oportun să se adauge următoarele fructe, legume,
cereale și produse de origine animală: mâna lui Buddha
(Citrus medica), tangor, curmale roșii/curmale chine
zești/jujube chinezești, bace de Tay (Rubus fruticosus x
idaeus), longan (Dimocarpus longan), langsat (Lansium
domesticum), salak (Salacca zalacca), hreanul de Japonia
(Stachys affinis), brusture (Arctium lappa), alți bulbi de
ceapă, alte soiuri de ceapă verde, vânătă africană
(Solanum macrocarpon)/vânătă albă, castravete țepos
(Momordica charantia)/castravete amar, lufă cu muchii
(Luffa acutangula)/teroi, dovleac șarpe (Trichosanthes cucu
merina), lauki (Lagenaria siceraria), chayote (Sechium edule),
bostan decorativ (soi târziu), porumb mic, creson daikon,
creson rucola, creson de broccoli, germeni de fasole
(Vigna radiata), germeni de lucernă, frunze de păpădie,
frunze de gulie, frunze de taro, iasomie sălbatică
(Cestrum latifolium)/bitawiri, spanac de Malabar (Basella
alba), frunze de banan, volbură (Convolvulaceae), volbură
chinezească/volbură de apă (spanac chinezesc)/kangkung,
trifoi de apă (Marsilea), mimoză de apă (Neptunia oleracea),
cilantro/romaniță puturoasă/coriandru lung/buruiană urât
mirositoare (Anthemis cotula, Anthemis foetida), frunze de
pătrunjel pentru rădăcină, busuioc sfânt (Ocimum tenui
florum), busuioc dulce (Ocimum basilicum), busuioc
păros, iarbă lămâioasă (Cymbopogon citratus), buricul
apei, frunze de betel sălbatic (P. sarmentosum), frunze de
curry, floare de banan, boabe de guar, boabe de soia
proaspătă, orez indian/sălbatic, frunze și pedunculi de
limba mielului, mimoză cățărătoare, micelii de ciuperci,
iarba șarpelui purpurie/floarea canarilor, meișor deget

(1) JO L 70, 16.3.2005, p. 1.

(4)

Pentru coerență, este oportun să se transfere vânatul
sălbatic de la categoria „Alte animale de crescătorie” la
„Alte produse derivate din animale terestre” și florile
comestibile de la categoria „altele” la o categorie care
reprezintă un exemplu de cultură.

(5)

Pentru o mai bună aplicare a normelor privind nomen
clatura taxonomică internațională, este necesar să se
adapteze denumirile în limba latină pentru fistic, mere,
cireșe, căpșuni, mure de câmp, afine, kumquat, cartofi,
igname, sfeclă, ardei, bame, broccoli, varză cu căpățână,
varză chinezească, gulii, andivă (Cichorium endivia), rucolă,
frunze și lăstari de brasicacee, frunze de sfeclă, cicoare
„witloof”, frunze de țelină, busuioc, miez de palmier,
sorg, boabe de cafea, petale de trandafir, flori de
jasmin, tei pucios, frunze de rooibos, mărar, piper
Sichuan, scorțișoară, curcumă, sfeclă de zahăr și banană.

(6)

Luând în considerare solicitările părților interesate și ale
organelor de aplicare a legii și ținând cont de forma sub
care produsele sunt introduse pe piață, este necesar să se
aducă unele modificări în ceea ce privește părțile din
produs cărora li se aplică CMR.

(7)

Este oportun să se prevadă astfel de modificări cu privire
la ceai, boabe de cacao, hamei, gulie și pentru produsele de
origine animală.

(8)

Din motive de claritate, este oportun să se înlocuiască
anexa I la Regulamentul (CE) nr. 396/2005.

(9)

Prin urmare, Regulamentul (CE) nr. 396/2005 ar trebui
modificat în consecință.

(10)

Măsurile prevăzute în prezentul regulament sunt
conforme cu avizul Comitetului permanent pentru
lanțul alimentar și sănătatea animală și nu au întâmpinat
nicio opoziție din partea Parlamentului European sau a
Consiliului,

ADOPTĂ PREZENTUL REGULAMENT:

Articolul 1
Anexa I la Regulamentul (CE) nr. 396/2005 se înlocuiește cu
textul din anexa la prezentul regulament.

12.3.2013
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Articolul 2
Prezentul regulament intră în vigoare în a douăzecea zi de la data publicării în Jurnalul Oficial al Uniunii
Europene.

Adoptat la Bruxelles, 11 martie 2013.
Pentru Comisie
Președintele
José Manuel BARROSO
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ANEXĂ
„ANEXA I
Produse de origine vegetală sau animală prevăzute la articolul 2 alineatul (1)
Număr de
cod (1)

0100000

0110000

Grupe cărora li se aplică CMR

Exemple de
Exemple de varietăți înrudite sau
produse din grupă
Părți din produs cărora li se aplică
Denumirea științifică (2) alte produse cărora li aplică aceleași
CMR
cărora li se aplică
CMR
CMR

1. FRUCTE
PROASPETE
SAU CONGELATE; NUCI
(i) Fructe citrice

Produs întreg

0110010

Grepfrut

Citrus paradisi

Pomelo (inclusiv „citricul
gigant”), sweeties, tangelo (cu
excepția mineolei), ugli și alți
hibrizi

0110020

Portocale

Citrus sinensis

Bergamotă, portocală amară,
chinote și alți hibrizi

0110030

Lămâi

Citrus limon

Chitră, lămâie, mâna lui
Buddha (Citrus medica var.
sarcodactylis)

0110040

Lămâi verzi
„lime”

Citrus aurantifolia

0110050

Mandarine

Citrus reticulata

0110990

Altele (3)

0120000

Clementină, tangerină,
mineolă și alți hibrizi; tangor
(Citrus reticulata x sinensis)

(ii) Fructe nucifere

Produs întreg după îndepărtarea
cojii (cu excepția castanelor)

0120010

Migdale

Prunus dulcis

0120020

Nuci de
Brazilia

Bertholletia excelsa

0120030

Anacard

Anacardium occi
dentale

0120040

Castane

Castanea sativa

0120050

Nuci de cocos

Cocos nucifera

0120060

Alune

Corylus avellana

0120070

Nuci maca
damia

Macadamia ternifolia

0120080

Nuci de Pecan

Carya illinoensis

0120090

Semințe de
pin

Pinus pinea

Alună turcească
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cod (1)
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Exemple de
Exemple de varietăți înrudite sau
produse din grupă
Părți din produs cărora li se aplică
Denumirea științifică (2) alte produse cărora li aplică aceleași
cărora li se aplică
CMR
CMR
CMR

0120100

Fistic

Pistacia vera

0120110

Nuci comune

Juglans regia

0120990

Altele (3)

0130000

(iii) Fructe sămânțoase

Produs întreg după îndepărtarea
pedunculului

0130010

Mere

Malus domestica

Merișor

0130020

Pere

Pyrus communis

Pară nashi

0130030

Gutui

Cydonia oblonga

0130040

Moșmoni (4)

Mespilus germanica

0130050

Moșmoni
japonezi (4)

Eriobotrya japonica

0130990

Altele (3)

0140000

(iv) Fructe sâmburoase

Produs întreg după îndepărtarea
pedunculului

0140010

Caise

Prunus armeniaca

0140020

Cireșe

Prunus avium,
Prunus cerasus

Cireșe dulci, vișine

0140030

Piersici

Prunus persica

Nectarine și hibrizi similari

0140040

Prune

Prunus domestica

Goldan, renglotă, corcodușă,
porumbar, curmale
roșii/curmale chinezești/jujube
chinezești (Ziziphus zizyphus)

0140990

Altele (3)

0150000

0151000

L 68/33

(v) Bace și fructe mici

Produs întreg după îndepărtarea
vârfului/bazei și a pedunculului,
cu excepția coacăzelor: fructe
cu peduncul

(a) Struguri de masă și
de vin

0151010

Struguri de
masă

Vitis vinifera

0151020

Struguri de
vin

Vitis vinifera

L 68/34

Număr de
cod (1)
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Grupe cărora li se aplică CMR

0152000

(b) Căpșuni

0153000

(c) Fructe de rug
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Exemple de
Exemple de varietăți înrudite sau
produse din grupă
Părți din produs cărora li se aplică
Denumirea științifică (2) alte produse cărora li aplică aceleași
cărora li se aplică
CMR
CMR
CMR

Fragaria spp.

0153010

Mure

Rubus fruticosus

0153020

Mure de câmp

Rubus caesius

Zmeură varietatea Logan, bace
de Tay, mure galbene și alte
specii hibride de Rubus

0153030

Zmeură

Rubus idaeus

Fructe de Rubus phoenicolasius,
mure arctice/zmeură (Rubus
arcticus), zmeură hibridă
(hibrid de zmeură și mure
arctice) (Rubus arcticus x Rubus
idaeus)

0153990

Altele (3)

0154000

12.3.2013

(d) Alte bace și fructe
mici

0154010

Afine

Vaccinium spp. cu
excepția V. macro
carpon și V. vitisidaea

Afine

0154020

Merișoare

Vaccinium macro
carpon

Afine roșii (V. vitis-idaea)

0154030

Coacăze (roșii,
negre și albe)

Ribes nigrum, Ribes
rubrum

0154040

Agrișe

Ribes uva-crispa

0154050

Măceșe

Rosa canina

0154060

Dude (4)

Morus spp.

Arbatus

0154070

Păducel
spaniol (4)

Crataegus azarolus

Fructe de Actinidia arguta

0154080

Boabe de
soc (4)

Sambucus nigra

Scoruș negru, sorbus, crușin,
păducel, scoruș de munte și
alte bace ale arborilor

0154990

Altele (3)

Inclusiv hibrizii încrucișați cu
alte specii de Ribes
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cod (1)

0160000
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Exemple de
Exemple de varietăți înrudite sau
produse din grupă
Părți din produs cărora li se aplică
Denumirea științifică (2) alte produse cărora li aplică aceleași
cărora li se aplică
CMR
CMR
CMR

(vi) Fructe diverse

Fructul întreg fără peduncul sau
fără coroană (ananas)

(a) Cu coajă comes
tibilă

0161010

Curmale

Phoenix dactylifera

0161020

Smochine

Ficus carica

0161030

Măsline de
masă

Olea europaea

0161040

Kumquat (4)

Fortunella spp.

Kumquat marumi, kumquat
nagami, limequat (Citrus
aurantifolia x Fortunella spp.)

0161050

Carambola (4)

Averrhoa carambola

Bilimbi

0161060

Kaki (4)

Diospyros kaki

0161070

Prună de
Java (4)

Syzygium cumini

0161990

Altele (3)

0162000

Fruct de Eugenia javanica, fruct
de Syzygium malaccensis, fruct
de Syzygium jambos, cireașă de
Brazilia, fruct de Eugenia
uniflora/grumichama

(b) Cu coajă necomes
tibilă, mici

0162010

Kiwi

Actinidia deliciosa
syn. A. chinensis

0162020

Litchi

Litchi chinensis

0162030

Fructele
pasiunii

Passiflora edulis

0162040

Smochine
indiene (4)
(limba soacrei)

Opuntia ficus-indica

0162050

Chrysop
hyllum caini
to (4)

Chrysophyllum
cainito

0162060

Plaquemi
nier (4) (kaki
de Virginia)

Diospyros virginiana

0162990

Altele (3)

0163000

(c) Cu coajă necomes
tibilă, mari

L 68/35

Pulasan, rambutan, Dimocarpus
longan, mangustan, Lansium
domesticum, salak

Sapote negre, sapote albe,
sapote verzi, sapote galbene,
sapote

L 68/36
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Exemple de
Exemple de varietăți înrudite sau
produse din grupă
Părți din produs cărora li se aplică
Denumirea științifică (2) alte produse cărora li aplică aceleași
cărora li se aplică
CMR
CMR
CMR

0163010

Avocado

Persea americana

0163020

Banane

Musa x paradisiaca,
M. acuminata

0163030

Mango

Mangifera indica

0163040

Papaia

Carica papaya

0163050

Rodii

Punica granatum

0163060

Cherimoya (4)

Annona cherimola

Custard apple, sugar apple,
lama (Annona diversifolia) și
alte fructe de anonacee de talie
medie

0163070

Guave (4)

Psidium guajava

Pitaya roșie/fructul dragonului
(Hylocereus undatus)

0163080

Ananas

Ananas comosus

0163090

Fructul
arborelui de
pâine (4)

Artocarpus altilis

0163100

Durian (4)

Durio zibethinus

0163110

Soursop (4)

Annona muricata

0163990

Altele (3)

0200000

2. LEGUME
PROASPETE
SAU CONGELATE

0210000

(i) Legume rădăcinoase
și cu tuberculi

0211000

(a) Cartofi

0212000

(b) Legume
rădăcinoase și cu
tuberculi tropicale

12.3.2013

Banană pitică, banană pentru
gătit, banană măr

Fructul arborelui Jack

Produs întreg, după înde
părtarea eventualelor vârfuri și
a pământului
Solanum tuberosum

0212010

Manioc

Manihot esculenta

0212020

Cartofi dulci

Ipomœa batatas

0212030

Igname

Dioscorea spp.

Tuberculi de Colocasia escu
lenta, taro, tannia

Yam, jicama

12.3.2013
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cod (1)
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Exemple de
Exemple de varietăți înrudite sau
produse din grupă
Părți din produs cărora li se aplică
Denumirea științifică (2) alte produse cărora li aplică aceleași
cărora li se aplică
CMR
CMR
CMR

0212040

Arorut (4)

0212990

Altele (3), (4)

0213000

Maranta arundinacea

(c) Alte legume rădă
cinoase și cu
tuberculi cu
excepția sfeclei de
zahăr

0213010

Sfecle

Beta vulgaris subsp.
vulgaris var.
conditiva

0213020

Morcovi

Daucus carota

0213030

Țeline de
rădăcină

Apium graveolens
var. rapaceum

0213040

Hrean

Armoracia rusticana

Rădăcini de angelică, rădăcini
de leuștean, rădăcini de
gențiană

0213050

Topinamburi

Helianthus tuberosus

Stachys affinis

0213060

Păstârnac

Pastinaca sativa

0213070

Pătrunjel
pentru
rădăcină

Petroselinum crispum

0213080

Ridichi

Raphanus sativus
var. sativus

Ridiche neagră, ridiche
japoneză, ridiche și varietăți
similare, ciufa (Cyperus escu
lentus)

0213090

Barba-caprei

Tragopogon porri
folius

Scorționeră, salsifi, brusture
(Arctium lappa)

0213100

Gulie furajeră

Brassica napus var.
napobrassica

0213110

Napi

Brassica rapa

0213990

Altele (3)

0220000

0220010

L 68/37

(ii) Legume bulboase

Produs întreg după îndepărtarea
pielițelor ușor detașabile și a
pământului (produs deshidratat)
sau a rădăcinilor și a
pământului (produs proaspăt)
Usturoi

Allium sativum

L 68/38

Număr de
cod (1)
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Exemple de
Exemple de varietăți înrudite sau
produse din grupă
Părți din produs cărora li se aplică
Denumirea științifică (2) alte produse cărora li aplică aceleași
cărora li se aplică
CMR
CMR
CMR

0220020

Ceapă

Allium cepa

0220030

Ceapă eșalotă

Allium ascalonicum
(Allium cepa var.
aggregatum)

0220040

Ceapă de
primăvară și
ceapă de tuns
(Allium fistu
losum)

Allium cepa; Allium
fistulosum

0220990

Altele (3)

0230000

(iii) Legume fructoase

0231000

(a) Solanacee

Alți bulbi de ceapă, ceapă
argintie

Bulbi

Alte tipuri de ceapă verde și
soiuri similare

Bulbi cu pseudotulpini și frunze

Produs întreg după îndepărtarea
pedunculului (a pănușei, în
cazul porumbului zaharat, și a
sepalelor, în cazul păpălăului)

0231010

Tomate

Lycopersicum escu
lentum

Roșii cireșe, păpălău (Physalis
spp.), goji tibetan, goji
chinezesc (Lycium barbarum și
L. chinense), tamarillo

0231020

Ardei

Capsicum annuum
var. grossum și var.
longum

Ardei iuți

0231030

Vinete

Solanum melongena

Pepino, vânătă africană (S.
macrocarpon)

0231040

Bame

Abelmoschus escu
lentus

0231990

Altele (3)

0232000

12.3.2013

(b) Cucurbitacee cu
coaja comestibilă

0232010

Castraveți

Cucumis sativus

0232020

Cornișon

Cucumis sativus

0232030

Dovlecei

Cucurbita pepo var.
melopepo

0232990

Altele (3)

Dovlecel (Cucurbita pepo var.
melopepo f. clypeiformis), tigvă
(Lagenaria siceraria), chayote,
castravete țepos (Momordica
charantia), dovleac șarpe, lufă
cu muchii/teroi
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Număr de
cod (1)

0233000
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Exemple de
Exemple de varietăți înrudite sau
produse din grupă
Părți din produs cărora li se aplică
Denumirea științifică (2) alte produse cărora li aplică aceleași
cărora li se aplică
CMR
CMR
CMR

(c) Cucurbitacee cu
coaja necomes
tibilă

0233010

Pepeni galbeni

Cucumis melo

Kiwano

0233020

Dovleci

Cucurbita maxima

Dovleac alb turcesc, bostan
decorativ (soi târziu)

0233030

Pepeni verzi

Citrullus lanatus

0233990

Altele (3)

0234000

(d) Porumb zaharat

0239000

(e) Alte legume fruc
toase

0240000

(iv) Legume din familia
Brassicaceae

0241000

(a) Varză cu inflores
cență

Zea mays var.
sacharata

Broccoli

Brassica oleracea var.
italica

0241020

Conopidă

Brassica oleracea var.
botrytis

0241990

Altele (3)
Produs întreg după îndepărtarea
rădăcinilor și a frunzelor ofilite
Varză de
Bruxelles

Brassica oleracea var.
gemmifera

0242020

Varză cu
căpățână

Brassica oleracea
convar. capitata

0242990

Altele (3)

0243010

Boabe și știulete fără pănușă

Broccoli calabrese, frunze de
nap, broccoli chinezesc

(b) Varză cu căpățână

0242010

0243000

Porumb mic

Doar inflorescențele

0241010

0242000

L 68/39

Doar varza propriu-zisă

Varză cu căpățână, varză roșie,
varză creață de Milano, varză
albă

(c) Brasicacee cu
frunze

Produs întreg după îndepărtarea
rădăcinilor și a frunzelor ofilite
Varză chine
zească

Brassica rapa var.
pekinensis

Muștar indian sau muștar
chinezesc cu frunze de varză,
pakchoï, pakchoï sub formă
de rozetă/tai goo choi, choi
sum (Brassica parachinensis),
varză chinezească/petsai

L 68/40

Număr de
cod (1)
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Exemple de
Exemple de varietăți înrudite sau
produse din grupă
Părți din produs cărora li se aplică
Denumirea științifică (2) alte produse cărora li aplică aceleași
cărora li se aplică
CMR
CMR
CMR

0243020

Kale

0243990

Altele (3)

0244000

(d) Gulii

0250000

(v) Legume cu frunze și
plante aromatice

0251000

(a) Lăptuci și alte
salate similare,
inclusiv brasicacee

Brassica oleracea
convar. acephala

Varză creață fără căpățână,
varză de iarnă, varză
portugheză fără căpățână
(Brassica olerácea var. acephala),
varză portugheză (Brassica
olerácea var. tronchuda), Brassica
alba vulgaris

Brassica oleracea var.
gongyloides

Produs întreg după îndepărtarea
rădăcinilor, a vârfurilor și a
pământului (după caz)
Produs întreg după îndepărtarea
rădăcinilor, a frunzelor exte
rioare ofilite și a pământului
(după caz)

0251010

Fetică

Valerianella locusta

Fetică italiană

0251020

Salată

Lactuca sativa

Salată cu căpățână, salată de
foi, salată iceberg, marulă

0251030

Scarolă
(cicoare cu
frunze întregi)

Cichorium endivia
var. latifolium

Cicoare sălbatică, cicoare cu
frunze roșii, radicchio, cicoare
creață de grădină, cicoare
pentru păpuși (C. endivia var.
crispum/C. intybus var.
foliosum), frunze de păpădie

0251040

Creson (4)

Lepidium sativum

Germeni de fasole, germeni de
lucernă

0251050

Barbarea
verna (4)

Barbarea verna

0251060

Rucolă (4)

Eruca sativa

0251070

Muștar
vânăt (4)

Brassica juncea var.
rugosa

0251080

Frunze și
tulpini de
brasicacee (4),
inclusiv
frunze de
nap

Brassica spp.

0251990

Altele (3)

0252000

(b) Spanac și similare
(frunze)

12.3.2013

Rucolă sălbatică (Diplotaxis
spp.)

Mizuna, frunze de mazăre și
ridiche și alți lăstari tineri,
inclusiv de brasicacee (produse
recoltate până în stadiul de 8
frunze adevărate), frunze de
gulie (5)

12.3.2013

Număr de
cod (1)

RO

Grupe cărora li se aplică CMR

Jurnalul Oficial al Uniunii Europene

L 68/41

Exemple de
Exemple de varietăți înrudite sau
produse din grupă
Părți din produs cărora li se aplică
Denumirea științifică (2) alte produse cărora li aplică aceleași
cărora li se aplică
CMR
CMR
CMR

0252010

Spanac

Spinacia oleracea

Spanac de Noua Zeelandă,
spanac amaranthus (pakkhom, tampara), frunze de
taro, iasomie sălbatică (Cestrum
latifolium)/bitawiri

0252020

Iarbă-grasă (4)

Portulaca oleracea

Montia perfoliata, iarbă-grasă
de grădină, iarbă-grasă
comună, măcriș, salicornie,
săricica (Salsola soda)

0252030

Sfeclă pentru
pețiol și
frunze

Beta vulgaris subsp.
vulgaris var. cicla și
B. vulgaris subsp.
vulgaris var.
flavescens

Frunze de sfeclă

0252990

Altele (3)

0253000

(c) Frunze de viță-devie (4)

Vitis vinifera

Spanac de Malabar, frunze de
banan, mimoză cățărătoare
(Acacia pennata)

0254000

(d) Năsturel

Nasturtium officinale

Volbură (Convolvulaceae),
volbură chinezească/volbură
de apă (spanac chinezesc)/
kangkung (Ipomea aquatica),
trifoi de apă (Marsilea),
mimoză de apă

0255000

(e) Cicoare witloof

Cichorium intybus
var. foliosum

0256000

(f) Plante aromatice

0256010

Asmățui

Anthriscus cerefolium

0256020

Arpagic

Allium schoeno
prasum

0256030

Frunze de
țelină

Apium graveolens
var. secalinum

Frunze de fenicul, frunze de
coriandru, frunze de mărar,
frunze de chimen, leuștean,
angelică, asmățui și alte
apiacee, cilantro/romaniță
puturoasă/coriandru lung/bu
ruiană urât mirositoare
(Eryngium foetidum)

0256040

Pătrunjel

Petroselinum crispum

Frunze de pătrunjel pentru
rădăcină

0256050

Salvie (4)

Salvia officinalis

Cimbru sălbatic, cimbru de
grădină, frunze de Borago offi
cinalis

L 68/42

Număr de
cod (1)

RO

Grupe cărora li se aplică CMR

Jurnalul Oficial al Uniunii Europene

Exemple de
Exemple de varietăți înrudite sau
produse din grupă
Părți din produs cărora li se aplică
Denumirea științifică (2) alte produse cărora li aplică aceleași
cărora li se aplică
CMR
CMR
CMR

0256060

Rozmarin (4)

Rosmarinus offici
nalis

0256070

Cimbru (4)

Thymus spp.

Măghiran, oregano

0256080

Busuioc (4)

Ocimum spp.

Frunze de roiniță, mentă,
mentă piperată, busuioc sfânt,
busuioc dulce, busuioc păros,
flori comestibile (floare de
gălbenele și altele), buricul
apei, frunze de betel sălbatic,
frunze de curry

0256090

Frunze de
dafin (4)

Laurus nobilis

Iarbă lămâioasă

0256100

Tarhon (4)

Artemisia dracun
culus

Isop

0256990

Altele (3)

0260000

(vi) Leguminoase (proas
pete)

Produs întreg

0260010

Fasole (păstăi)

Phaseolus vulgaris

Fasole verde, fasole spaniolă,
fasole fideluță, fasoliță, boabe
de guar, boabe de soia

0260020

Fasole (boabe)

Phaseolus vulgaris

Bob mare, flageolet, mazăresabie (de Madagascar), fasole
de Lima, fasoliță

0260030

Mazăre
(păstăi)

Pisum sativum

Mazăre dulce

0260040

Mazăre
(boabe)

Pisum sativum

Mazăre pentru consum,
mazăre proaspătă, năut

0260050

Linte (4)

Lens culinaris syn. L.
esculenta

0260990

Altele (3)

0270000

12.3.2013

(vii) Legume cu tulpină
(proaspete)

Produs întreg după îndepărtarea
țesutului degradat, a pământului
și a rădăcinilor

0270010

Sparanghel

Asparagus officinalis

0270020

Cardon

Cynara cardunculus

0270030

Țelină

Apium graveolens
var. dulce

Pedunculi de Borago officinalis

12.3.2013

Număr de
cod (1)

RO

Grupe cărora li se aplică CMR

Jurnalul Oficial al Uniunii Europene

Exemple de
Exemple de varietăți înrudite sau
produse din grupă
Părți din produs cărora li se aplică
Denumirea științifică (2) alte produse cărora li aplică aceleași
cărora li se aplică
CMR
CMR
CMR

0270040

Fenicul

Foeniculum vulgare

0270050

Anghinare

Cynara scolymus

0270060

Praz

Allium porrum

0270070

Rubarbă

Rheum x hybridum

0270080

Lăstari de
bambus (4)

Bambusa vulgaris

0270090

Miez de
palmier (4)

Euterpa oleracea,
Cocos nucifera,
Bactris gasipaes,
Daemonorops
jenkinsiana

0270990

Altele (4)

0280000

Floare de banană

(viii) Ciuperci

Produs întreg după îndepărtarea
pământului sau a mediului de
cultură
Ciuperci de
cultură

Ciupercă de
gunoi/șampinion (4), burete
negru de fag, shii-take (4),
micelii de ciuperci (părți
vegetative)

0280020

Ciuperci sălba
tice (4)

Gălbiori, trufe, zbârciogi,
mânătarcă

0280990

Altele (3)

0300000

Capitul întreg, inclusiv recepta
culul

Tulpini fără rădăcini sau frunze

0280010

0290000

L 68/43

(ix) Alge (4)

Produs întreg după îndepărtarea
frunzelor ofilite

3. LEGUME PĂSTĂI

Semințe uscate

0300010

Fasole

Phaseolus vulgaris

0300020

Linte

Lens culinaris syn. L.
esculenta

0300030

Mazăre

Pisum sativum

0300040

Lupin (4)

Lupinus spp.

0300990

Altele (3)

Bob mare, fasole comună,
fasole oloagă, mazăre-sabie,
fasole de Lima, boabe, fasoliță

Năut, mazăre de câmp, latir

L 68/44

Număr de
cod (1)

RO

Grupe cărora li se aplică CMR

0400000

4. SEMINȚE ȘI FRUCTE
OLEAGINOASE

0401000

(i) Semințe oleaginoase

Jurnalul Oficial al Uniunii Europene

Exemple de
Exemple de varietăți înrudite sau
produse din grupă
Părți din produs cărora li se aplică
Denumirea științifică (2) alte produse cărora li aplică aceleași
cărora li se aplică
CMR
CMR
CMR

Produs întreg după îndepărtarea
cojii, a sâmburelui și a pieliței,
dacă se poate

0401010

Semințe de in

Linum usitatissimum

0401020

Arahide

Arachis hypogaea

0401030

Semințe de
mac

Papaver somniferum

0401040

Semințe de
susan

Sesamum indicum
syn. S. orientale

0401050

Semințe de
floareasoarelui

Helianthus annuus

0401060

Semințe de
rapiță

Brassica napus

0401070

Soia

Glycine max

0401080

Semințe de
muștar

Brassica nigra

0401090

Semințe de
bumbac

Gossypium spp.

0401100

Semințe de
dovleac (4)

Cucurbita pepo var.
oleifera

0401110

Șofrănel (4)

Carthamus tinctorius

0401120

Limba mielu
lui (4)

Borago officinalis

0401130

Camelină (4)

Camelina sativa

0401140

Cânepă (4)

Cannabis sativa

0401150

Ricin

Ricinus communis

0401990

Altele (3)

0402000
0402010

12.3.2013

Rapiță sălbatică, navetă

Cu fibre

Alte semințe de curcubitacee

Iarba șarpelui purpurie/floarea
canarilor (Echium plantagi
neum), Mărgeluș de câmp
(Buglossoides arvensis)

(ii) Fructe oleaginoase
Măsline pentru
ulei (4)

Olea europaea

Produs întreg după îndepărtarea
pedunculilor și a pământului,
după caz

12.3.2013

Număr de
cod (1)

RO

Grupe cărora li se aplică CMR

Jurnalul Oficial al Uniunii Europene

Exemple de
Exemple de varietăți înrudite sau
produse din grupă
Părți din produs cărora li se aplică
Denumirea științifică (2) alte produse cărora li aplică aceleași
cărora li se aplică
CMR
CMR
CMR

0402020

Nuci de
palmier (4)

Elaeis guineensis

0402030

Fructe de
palmier pentru
ulei (4)

Elaeis guineensis

0402040

Capoc (4)

Ceiba pentandra

0402990

Altele (3)

0500000

5. CEREALE

Boabe întregi

0500010

Orz

Hordeum spp.

0500020

Hrișcă

Fagopyrum escu
lentum

0500030

Porumb

Zea mays

0500040

Mei (4)

Panicum spp.

0500050

Ovăz

Avena sativa

0500060

Orez

Oryza sativa

0500070

Secară

Secale cereale

0500080

Sorg (4)

Sorghum spp.

0500090

Grâu

Triticum aestivum, T.
durum

0500990

Altele (3)

0600000

L 68/45

Amarant, quinoa

Mei comun, teff, mei eleusin,
meișor perlă

Orez indian/sălbatic (Zizania
aquatica)

Alac, triticale

Semințe de iarba canarilor
(Phalaris canariensis)

6. CEAI, CAFEA, INFUZII
ȘI CACAO

0610000

(i) Ceai

0620000

(ii) Boabe de cafea (4)

0630000

(iii) Infuzii (4), (6) (uscate)

Ceai

Camellia sinensis

Frunze, tulpini și flori uscate de
Camellia sinensis, fermentate sau
tratate în alt mod

Coffea arabica,
Coffea canephora,
Coffea liberica

Fasole verde

L 68/46

Număr de
cod (1)

0631000

RO

Grupe cărora li se aplică CMR

Jurnalul Oficial al Uniunii Europene

Exemple de
Exemple de varietăți înrudite sau
produse din grupă
Părți din produs cărora li se aplică
Denumirea științifică (2) alte produse cărora li aplică aceleași
cărora li se aplică
CMR
CMR
CMR

(a) Flori

Floarea întreagă după înde
părtarea tulpinii și a frunzelor
ofilite

0631010

Flori de
mușețel

Matricaria recutita,
Chamaemelum nobile

0631020

Flori de
hibiscus

Hibiscus sabdariffa

0631030

Petale de tran
dafir

Rosa spp.

0631040

Flori de
iasomie

Jasminum officinale

0631050

Tei pucios

Tilia cordata

0631990

Altele (3)

0632000

Produs întreg după îndepărtarea
rădăcinilor și a frunzelor ofilite
Frunze de
căpșun

Fragaria spp.

0632020

Frunze de
rooibos

Aspalathus spp.

0632030

Maté

Ilex paraguariensis

0632990

Altele (3)
(c) Rădăcini

Frunze de ginkgo

Produs întreg, după înde
părtarea vârfurilor și a pămân
tului

0633010

Rădăcină de
valeriană

Valeriana officinalis

0633020

Rădăcină de
ginseng

Panax ginseng

0633990

Altele (3)

0639000

Flori de soc (Sambucus nigra)

(b) Frunze

0632010

0633000

12.3.2013

(d) Alte infuzii

0640000

(iv) Boabe de cacao (4)
(fermentate sau
uscate)

Theobroma cacao

Fasole verde

0650000

(v) Roșcove (4)

Ceratonia siliqua

Produs întreg după îndepărtarea
pedunculului sau a coroanei

12.3.2013

Număr de
cod (1)

RO

Grupe cărora li se aplică CMR

0700000

7. HAMEI (uscat)

0800000

8. CONDIMENTE (4)

0810000

(i) Semințe

Jurnalul Oficial al Uniunii Europene

Exemple de
Exemple de varietăți înrudite sau
produse din grupă
Părți din produs cărora li se aplică
Denumirea științifică (2) alte produse cărora li aplică aceleași
cărora li se aplică
CMR
CMR
CMR

Humulus lupulus

Conuri uscate, inclusiv granule
și pulbere neconcentrată
Produs întreg, uscat

0810010

Anason

Pimpinella anisum

0810020

Chimen negru

Nigella sativa

0810030

Semințe de
țelină

Apium graveolens

0810040

Semințe de
coriandru

Coriandrum sativum

0810050

Semințe de
chimen

Cuminum cyminum

0810060

Semințe de
mărar

Anethum graveolens

0810070

Semințe de
fenicul

Foeniculum vulgare

0810080

Schinduf

Trigonella foenumgraecum

0810090

Nucșoară

Myristica fragans

0810990

Altele (3)

0820000

L 68/47

Semințe de leuștean

(ii) Fructe și bace

0820010

Piper de
Jamaica

Pimenta dioica

0820020

Piper Sichuan
(piper de
anason, piper
japonez)

Zanthoxylum pipe
ritum

0820030

Chimen

Carum carvi

0820040

Cardamom

Elettaria carda
momum

0820050

Fructe de
ienupăr

Juniperus communis

0820060

Piper, negru,
verde și alb

Piper nigrum

Piper lung, piper roz

L 68/48

Număr de
cod (1)

RO

Grupe cărora li se aplică CMR

Jurnalul Oficial al Uniunii Europene

Exemple de
Exemple de varietăți înrudite sau
produse din grupă
Părți din produs cărora li se aplică
Denumirea științifică (2) alte produse cărora li aplică aceleași
cărora li se aplică
CMR
CMR
CMR

0820070

Păstăi de
vanilie

Vanilla fragrans syn.
Vanilla planifolia

0820080

Tamarin

Tamarindus indica

0820990

Altele (3)

0830000

(iii) Scoarță

0830010

Scorțișoară

0830990

Altele (3)

0840000

Cinnamomum spp.

(iv) Rădăcini sau rizomi

0840010

Lemn-dulce

Glycyrrhiza glabra

0840020

Ghimbir

Zingiber officinale

0840030

Curcuma
(șofran de
India)

Curcuma spp.

0840040

Hrean

Armoracia rusticana

0840990

Altele (3)

0850000

(v) Muguri

0850010

Cuișoare

Syzygium aroma
ticum

0850020

Capere

Capparis spinosa

0850990

Altele (3)

0860000

(vi) Stigmate de flori

0860010

Șofran

0860990

Altele (3)

0870000

12.3.2013

Crocus sativus

(vii) Tegumente accesorii

0870010

Mirodenie din
coaja uscată a
nucșoarei

0870990

Altele (3)

Myristica fragrans

Scorțișoară cassia

RO

12.3.2013

Număr de
cod (1)

0900000

Grupe cărora li se aplică CMR

Jurnalul Oficial al Uniunii Europene

L 68/49

Exemple de
Exemple de varietăți înrudite sau
produse din grupă
Părți din produs cărora li se aplică
Denumirea științifică (2) alte produse cărora li aplică aceleași
cărora li se aplică
CMR
CMR
CMR

9. PLANTE UTILIZATE ÎN
PRODUCȚIA ZAHĂRU
LUI (4)

0900010

Sfeclă de
zahăr

Beta vulgaris subsp.
vulgaris var.
altissima

Produs întreg, după înde
părtarea vârfurilor și a pămân
tului

0900020

Trestie de
zahăr

Saccharum offici
narum

Produs întreg după îndepărtarea
țesutului degradat, a pământului
și a rădăcinilor

0900030

Rădăcini de
cicoare (4)

Cichorium intybus

Produs întreg, după înde
părtarea vârfurilor și a pămân
tului

0900990

Altele (3)

1000000

1010000
1011000

10. PRODUSE DE ORIGINE
ANIMALĂ – ANIMALE
TERESTRE
(i)

Țesut

Produs întreg

(a) Porcine

Sus scrofa

1011010

Mușchi

1011020

Grăsime

1011030

Ficat

1011040

Rinichi

1011050

Organe
comestibile

1011990

Altele (3)

1012000

(b) Bovine

Carne după îndepărtarea
grăsimii

Bos spp.

1012010

Mușchi

1012020

Grăsime

1012030

Ficat

1012040

Rinichi

1012050

Organe
comestibile

1012990

Altele (3)

Carne după îndepărtarea
grăsimii

L 68/50

Număr de
cod (1)

1013000

RO

Grupe cărora li se aplică CMR

Jurnalul Oficial al Uniunii Europene

Exemple de
Exemple de varietăți înrudite sau
produse din grupă
Părți din produs cărora li se aplică
Denumirea științifică (2) alte produse cărora li aplică aceleași
cărora li se aplică
CMR
CMR
CMR

(c) Ovine

Ovis aries

1013010

Mușchi

1013020

Grăsime

1013030

Ficat

1013040

Rinichi

1013050

Organe
comestibile

1013990

Altele (3)

1014000

(d) Caprine

Carne după îndepărtarea
grăsimii

Capra hircus

1014010

Mușchi

1014020

Grăsime

1014030

Ficat

1014040

Rinichi

1014050

Organe
comestibile

1014990

Altele (3)

1015000

12.3.2013

Carne după îndepărtarea
grăsimii

Equus spp.

(e) Animale din specia
cabaline, asini sau
catâri

1015010

Mușchi

1015020

Grăsime

1015030

Ficat

1015040

Rinichi

1015050

Organe
comestibile

1015990

Altele (3)

Carne după îndepărtarea
grăsimii

12.3.2013

Număr de
cod (1)

1016000

RO

Grupe cărora li se aplică CMR

Jurnalul Oficial al Uniunii Europene

Exemple de
Exemple de varietăți înrudite sau
produse din grupă
Părți din produs cărora li se aplică
Denumirea științifică (2) alte produse cărora li aplică aceleași
cărora li se aplică
CMR
CMR
CMR

(f) Păsări de curte –
pui, gâște, rațe,
curci și bibilici –,
struți, porumbei

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

1016010

Mușchi

1016020

Grăsime

1016030

Ficat

1016040

Rinichi

1016050

Organe
comestibile

1016990

Altele (3)

1017000

(g) Alte animale de
crescătorie

Carne după îndepărtarea
grăsimii

Iepure de casă, cangur, cervide

1017010

Mușchi

1017020

Grăsime

1017030

Ficat

1017040

Rinichi

1017050

Organe
comestibile

1017990

Altele (3)

1020000

L 68/51

(ii) Lapte

Carne după îndepărtarea
grăsimii

Produs întreg bazat pe un
conținut de grăsime de 4 % din
greutate (7)

1020010

Bovine

1020020

Ovine

1020030

Caprine

1020040

Cai

L 68/52

Număr de
cod (1)

RO

Grupe cărora li se aplică CMR

1020990
1030000
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Exemple de
Exemple de varietăți înrudite sau
produse din grupă
Părți din produs cărora li se aplică
Denumirea științifică (2) alte produse cărora li aplică aceleași
cărora li se aplică
CMR
CMR
CMR

Altele (3)
(iii) Ouă de păsări

Produs întreg după îndepărtarea
cochiliei (8)

1030010

Pui

1030020

Rață

1030030

Gâscă

1030040

Prepeliță

1030990

Altele (3)

1040000

(iv) Miere

Apis mellifera,
Melipona spp.

Lăptișor de matcă, polen,
miere cu fagure

1050000

(v) Amfibieni și reptile

Rana spp. Crocodilia
spp.

Pulpe de broască, crocodili

1060000

(vi) Melci

Helix spp.

1070000

(vii) Alte
produse
derivate din animale
terestre

1100000

11. PEȘTI, PRODUSE PE
BAZĂ DE PEȘTE,
CRUSTACEE, MOLUȘTE
ȘI ALTE PRODUSE
PESCĂREȘTI DE MARE
SAU DE APĂ DULCE (9)

1200000

12. CULTURI SAU PĂRȚI
DIN ACESTEA
UTILIZATE EXCLUSIV
PENTRU HRANA
ANIMALELOR (9)

Produs întreg

Produs întreg după îndepărtarea
cochiliei
Vânat sălbatic

Carne după îndepărtarea
grăsimii

(1) Numărul de cod este introdus de prezenta anexă; acesta are ca scop să stabilească o clasificare în temeiul anexei și al altor anexe conexe la Regulamentul (CE) nr.
396/2005.
(2) Denumirea științifică a produselor din coloana „exemple de produse din grupă cărora li se aplică CMR” este furnizată după caz, atunci când este posibil. Se respectă
nomenclatura internațională pentru plante cultivate în măsura în care este posibil.
(3) Termenul „altele” cuprinde toate produsele care nu sunt menționate în mod expres la celelalte coduri în cadrul „grupelor cărora li se aplică CMR”.
(4) Până în momentul în care se vor aplica CMR separate, CMR indicate în anexele II și III pentru acest produs nu se aplică produselor sau părților din produse utilizate
exclusiv ca ingrediente pentru hrana animalelor.
(5) Începând de la 1 ianuarie 2017, CMR se aplică de asemenea frunzelor de gulie.
(6) Atâta timp cât nu sunt specificate în alte grupuri de produse.
(7) În toate cazurile, valorile CMR sunt exprimate în mg/kg de lapte crud.
Atunci când definiția reziduurilor este marcată cu litera „F”, pentru liposolubil, CMR este bazat pe un conținut de materie grasă al laptelui de vacă crud de 4 % din
greutate; pentru laptele crud al altor specii, CMR se ajustează proporțional în funcție de conținutul de grăsime al laptelui crud al speciei respective.
8
( ) În toate cazurile, valorile CMR sunt exprimate în mg/kg de ouă.
Atunci când definiția reziduurilor este marcată cu litera „F”, pentru liposolubil, CMR este bazat pe ouă de găină cu un conținut de grăsime de 10 % din greutate; pentru
ouăle altor specii, valoarea CMR se ajustează proporțional în funcție de conținutul de grăsime al ouălor speciei respective, în cazul în care conținutul este mai mare de
10 % din greutate.
(9) CMR nu se aplică atâta timp cât produsele individuale nu sunt identificate și incluse pe listă.”

