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(Rättsakter som antagits i enlighet med EG- och Euratomfördragen och vars offentliggörande inte är obligatoriskt)

BESLUT

KOMMISSIONEN
KOMMISSIONENS BESLUT
av den 17 april 2007
om förteckningar över djur och produkter som skall undersökas vid gränskontrollstationer enligt
rådets direktiv 91/496/EEG och 97/78/EG
[delgivet med nr K(2007) 1547]
(Text av betydelse för EES)

(2007/275/EG)
(1)

I direktiv 91/496/EEG föreskrivs att medlemsstaterna bör
utföra veterinärkontroller av djur som förs in i gemenskapen från tredjeländer i enlighet med det direktivet.

med beaktande av fördraget om upprättandet av Europeiska
gemenskapen,

(2)

I direktiv 97/78/EG föreskrivs att veterinärkontroller bör
utföras på vissa produkter av animaliskt ursprung och
vissa växtprodukter som förs in i gemenskapen från tredjeländer.

med beaktande av rådets direktiv 91/496/EEG av den 15 juli
1991 om fastställande av regler för hur veterinärkontroller skall
organiseras för djur som importeras till gemenskapen från tredje
land och om ändring av direktiven 89/662/EEG, 90/425/EEG
och 90/675/EEG (1), särskilt artikel 4.5,

(3)

Enligt kommissionens beslut 2002/349/EG av den 26
april 2002 om upprättande av en förteckning över produkter som skall undersökas vid gränskontrollstationer
enligt rådets direktiv 97/78/EG (4) bör de produkter av
animaliskt ursprung som förtecknas i det beslutet undersökas vid gränskontrollstationer enligt direktiv 97/78/EG.

(4)

Eftersom veterinärkontroller vid gränskontrollstationer
utförs i nära samarbete med tulltjänstemännen bör en
förteckning över produkter som hänvisar till Kombinerade nomenklaturen (KN) enligt rådets förordning (EEG)
nr 2658/87 av den 23 juli 1987 om tulltaxe- och statistiknomenklaturen och om Gemensamma tulltaxan (5)
användas som första grund vid valet av sändningar. Förteckningen över produkter i beslut 2002/349/EG bör
därför ersättas med förteckningen i bilaga I till detta
beslut.

av följande skäl:

(5)

(1) EGT L 268, 24.9.1991, s. 56. Direktivet senast ändrat genom direktiv 2006/104/EG (EUT L 363, 20.12.2006, s. 352).
(2) EGT L 24, 30.1.1998, s. 9. Direktivet senast ändrat genom direktiv
2006/104/EG.
(3) EGT L 18, 23.1.2003, s. 11.

För att göra gemenskapslagstiftningen mera överskådlig
bör förteckningen i bilaga I till detta beslut även omfatta
djur som importeras till gemenskapen från tredjeland.

(4) EGT L 121, 8.5.2002, s. 6.
(5) EGT L 256, 7.9.1987, s. 1. Förordningen senast ändrad genom
förordning (EG) nr 301/2007 (EUT L 81, 22.3.2007, s. 11).

EUROPEISKA GEMENSKAPERNAS KOMMISSION HAR ANTAGIT
DETTA BESLUT

med beaktande av rådets direktiv 97/78/EG av den 18 december
1997 om principerna för organisering av veterinärkontroller av
produkter från tredje land som förs in i gemenskapen (2), särskilt artikel 3.5,

med beaktande av rådets direktiv 2002/99/EG av den 16 december 2002 om fastställande av djurhälsoregler för produktion, bearbetning, distribution och införsel av produkter av animaliskt ursprung avsedda att användas som livsmedel (3), särskilt artikel 8.5 i detta, och
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För att underlätta de behöriga myndigheternas kontroller
vid gränskontrollstationerna bör förteckningen i bilaga I
till detta beslut ge en så exakt beskrivning som möjligt av
de djur och produkter som skall kontrolleras av veterinär
enligt direktiv 97/78/EG. Dessutom föreskrivs det i detta
beslut, för vissa KN-koder, att endast en liten del av de
produkter som omfattas av det berörda avsnittet eller
berörda nummer bör veterinärkontrolleras. I sådana fall
bör kolumn 3 i bilaga I till detta beslut hänvisa till
tillämplig KN-kod och ge detaljerade uppgifter om de
produkter som skall vara föremål för dessa veterinärkontroller.

Enligt beslut 2002/49/EG skall sammansatta livsmedel,
vilka innehåller endast en begränsad andel produkter av
animaliskt ursprung, fortsätta att lyda under nationella
bestämmelser.

Men för att undvika olika tolkningar i medlemsstaterna
som skulle leda till störningar i handeln och eventuella
risker för djurhälsan, bör bestämmelser nu fastställas på
gemenskapsnivå för sammansatta produkter som är undantagna från veterinärkontroller enligt direktiv
97/78/EG.

4.5.2007

beslut om sammansatta produkter behöver kontrolleras
av veterinär eller inte.

(12)

För att veterinärkontrollerna vid gränskontrollstationerna
av sammansatta produkter som förs in i gemenskapen
skall vara enhetliga bör en förteckning upprättas över
vissa livsmedel och sammansatta produkter som är undantagna från veterinärkontroller enligt direktiv
97/78/EG.

(13)

För enhetlighetens skull bör beslut 2002/349/EG upphävas och ersättas med det här beslutet.

(14)

De åtgärder som föreskrivs i detta beslut är förenliga med
yttrandet från ständiga kommittén för livsmedelskedjan
och djurhälsa.

HÄRIGENOM FÖRESKRIVS FÖLJANDE.

Artikel 1
Syfte

(9)

I Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr
853/2004 av den 29 april 2004 om fastställande av
särskilda hygienregler för livsmedel av animaliskt ursprung (1) ingår definitioner av vissa produkter. För enhetlighet i gemenskapslagstiftningen bör hänsyn tas till
de definitionerna i detta beslut.

I detta beslut fastställs bestämmelser för djur och produkter som
skall kontrolleras av veterinär vid gränskontrollstationer vid införsel till gemenskapen i enlighet med direktiven 91/496/EEG
och 97/78/EG.

Artikel 2
Definitioner
I detta beslut avses med

(10)

Det finns skillnader i riskerna för djurhälsan i samband
med import av olika typer av animaliska produkter till
gemenskapen. Därför bör det i detta beslut föreskrivas att
alla sammansatta produkter som innehåller köttprodukter
bör kontrolleras av veterinär, medan olika kriterier bör
gälla för sammansatta produkter som innehåller andra
animalieprodukter, eftersom harmoniserade regler behövs
på gemenskapsnivå.

a) sammansatt produkt: livsmedel avsett som människoföda som
innehåller både bearbetade produkter av animaliskt ursprung
och produkter av vegetabiliskt ursprung och som omfattar
produkter från första bearbetningsled som utgör en integrerad del av produktionen av slutprodukten,

b) köttprodukter: produkter enligt definitionen i punkt 7.1 i bilaga I till förordning (EG) nr 853/2004,
Vissa sammansatta produkter behandlas under tillverkningen, vilket minskar den eventuella risken för djurhälsan av sådana produkter. De behöriga myndigheterna bör
därför använda utseende, hållbarhet och fysikaliska egenskaper som utmärkande kännetecken då de skall fatta

c) bearbetade produkter: bearbetade produkter som förtecknas i
punkt 7 i bilaga 1 till förordning (EG) nr 853/2004,

(1) EUT L 139, 30.4.2004, s. 55. Rättad i EUT L 226, 25.6.2004, s. 22.
Förordningen senast ändrad genom rådets förordning (EG) nr
1791/2006 (EUT L 363, 20.12.2006, s. 1).

d) mjölkprodukter: produkter enligt definitionen i punkt 7.2 i
bilaga I till förordning (EG) nr 853/2004.

(11)
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Artikel 3
Veterinärkontroller av djur och produkter förtecknade i
bilaga 1
1.
De djur och produkter som förtecknas i bilaga I till detta
beslut skall kontrolleras av veterinär vid gränskontrollstationer
enligt direktiven 91/496/EEG och 97/78/EG.

2.
Detta beslut tillämpas utan att det påverkar de kontroller
av sammansatta produkter som är nödvändiga för att se till att
gemenskapens folkhälsokrav uppfylls.

3.
Vid ett första urval av produkter för veterinärkontroll på
grundval av Kombinerade nomenklaturen i kolumn 1 i bilagan
skall hänsyn tas till hänvisningarna till en särskild text eller
veterinärlagstiftning i kolumn 3.
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menskapen åtföljas av relevant intyg enligt gemenskapslagstiftningen.

Sammansatta produkter som innehåller endast fiskeri- eller äggprodukter skall åtföljas vid införsel till gemenskapen av relevant
intyg enligt gemenskapslagstiftningen eller handelsdokument
om inget intyg krävs.

Artikel 6
Undantag för vissa sammansatta produkter och livsmedel
1.
Genom avvikelse från artikel 3 skall följande sammansatta
produkter eller livsmedel avsedda som människoföda, som inte
innehåller köttprodukter, inte kontrolleras av veterinär.

a) Sammansatta produkter vars innehåll till högst hälften består
av andra bearbetade produkter, under förutsättning att dessa
produkter

Artikel 4
Sammansatta produkter som skall underkastas veterinärkontroll
Följande sammansatta produkter skall kontrolleras av veterinär:

a) Sammansatta produkter som innehåller bearbetade köttprodukter.

i) är lagringståliga i rumstemperatur, eller hela innehållet
under bearbetningsprocessen tydligt har genomgått en
fullständig kokningsprocess eller värmebehandling så att
allt råmaterial har denaturerats,

ii) tydligt har märkts att de är avsedda som livsmedel,

iii) har förpackats säkert eller i tillslutna, rengjorda behållare,
b) Sammansatta produkter vars innehåll till minst hälften består
av en bearbetad produkt av animaliskt ursprung, andra än
bearbetade köttprodukter.

c) Sammansatta produkter som inte innehåller bearbetade köttprodukter och vars innehåll till högst hälften består av bearbetade mjölkprodukter, om slutprodukterna inte uppfyller
kraven i artikel 6.

Artikel 5
Intyg som skall åtfölja sammansatta produkter som skall
kontrolleras av veterinär
Dessa sammansatta produkter som innehåller bearbetade köttprodukter skall vid införsel till gemenskapen åtföljas av relevant
intyg för köttprodukter enligt gemenskapslagstiftningen oavsett
om produkten innehåller andra animaliska produkter.

iv) åtföljs av ett handelsdokument och är märkta på ett av
medlemsstatens officiella språk så att dokumentet och
märkningen tillsammans ger information om den sammansatta produktens art, mängd och antal förpackningar,
ursprungsland, tillverkare och beståndsdelar.

b) Sammansatta produkter eller livsmedel förtecknade i bilaga
II.

2.
Mjölkprodukter som ingår i sammansatta produkter får
dock endast komma från länder förtecknade i bilaga I till kommissionens beslut 2004/438/EG (1) och behandlas så som där
föreskrivs.

Artikel 7
Upphävande
Beslut 2002/349/EG upphävs härmed.

De sammansatta produkter som avses i artikel 4.b och 4.c som
innehåller bearbetade mjölkprodukter skall vid införsel till ge-

(1) EGT L 154, 30.4.2004, s. 72. Rättad i EUT L 92, 12.4.2005, s. 47.
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Artikel 8
Tillämpning
Detta beslut skall tillämpas från och med en månad efter det att det har offentliggjorts i Europeiska unionens
officiella tidning.
Artikel 9
Adressater
Detta beslut riktar sig till medlemsstaterna.

Utfärdat i Bryssel den 17 april 2007.
På kommissionens vägnar
Markos KYPRIANOU

Ledamot av kommissionen
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BILAGA I
FÖRTECKNING ÖVER DJUR OCH PRODUKTER SOM SKALL VETERINÄRKONTROLLERAS ENLIGT ARTIKEL 3
I denna förteckning anges djur och produkter enligt gemenskapens varunomenklatur som stöd för valet av sändningar som skall kontrolleras
av veterinär vid gränskontrollstationerna
Anmärkning:
1. Kolumn 1:
Om ett nummer med fyra siffror används: Om inte annat anges skall alla produkter som föregås eller omfattas av dess fyra siffror lämnas över till
den behöriga myndigheten för veterinärkontroll.

Om endast vissa produkter under en nummer behöver undersökas för att kontrolleras av veterinär och det inte finns någon särskild undergrupp
inom detta nummer i varunomenklaturen, anges nummer med Ex (t.ex. Ex 3002: Veterinärkontroll krävs endast för material av animaliskt ursprung,
inte för hela rubriken).

Siffrorna inom parentes i kolumn 1 skall inte införas i Traces-systemet, som inrättas genom kommissionens beslut 2004/292/EG om idrifttagande av
systemet Traces och om ändring av beslut 92/486/EEG (1).

2. Kolumn 2:
Varbeskrivningarna fastställs i kolumnen med beskrivningar i bilaga I till rådets förordning (EEG) nr 2658/87. Närmare uppgifter om exakt täckning
av den kombinerade tulltaxan framgår av den senaste ändringen av den bilagan.

Märk: Närmare uppgifter om de produkter som omfattas av olika avsnitt och rubriker framgår av Världstullorganisationens förklarande anmärkningar
till Harmoniserade systemet eller, när det gäller nummer i Kombinerade nomenklaturen (KN-nr), av förklarande anmärkningar till Kombinerande
nomenklaturen.

3. Kolumn 3: I denna kolumn beskrivs de produkter som berörs.
I vissa fall finns det vissa levande djur (såsom reptiler, amfibier, insekter, maskar eller andra ryggradslösa djur) eller djurprodukter som sänds till en
officiell veterinär för vilka harmoniserade djurhälsovillkor för import till gemenskapen inte har fastställts, och därför finns inte något harmoniserat
importintyg. Villkoren för import av alla levande djur som inte nämns någon annanstans omfattas av rådets direktiv 92/65/EEG av den 13 juli 1992
om fastställande av djurhälsokrav i handeln inom och importen till gemenskapen av djur, sperma, ägg (ova) och embryon som inte faller under de
krav som fastställs i de specifika gemenskapsregler som avses i bilaga A.I till direktiv 90/425/EEG (2), men för vissa djur gäller nationella bestämmelser avseende krav på dokumentation som skall åtfölja sändningar. Officiella veterinärer skall undersöka sändningarna och utfärda en gemensam
veterinärhandling vid införsel (CVED), vilket visar att sändningen har kontrollerats och att djuren får övergå till fri omsättning.

I vissa fall avseende animaliska biprodukter som omfattas av Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 1774/2002 om hälsobestämmelser
för animaliska biprodukter som inte är avsedda att användas som livsmedel (3) framgår det inte exakt vilka härledda eller bearbetade produkter som
omfattas av gemenskapslagstiftningen. Veterinärkontroller utförs på de produkter som bearbetats men som fortfarande huvudsakligen är rå bulkvara
som skall vidarebearbetas före leverans till slutkonsumenten.

I sådana fall skall den officiella veterinären vid gränskontrollstationen ange om en särskild härledd produkt har bearbetats på ett sätt som innebär att
den inte behöver kontrolleras av veterinär enligt gemenskapslagstiftningen.

TABELL
Trots tillämpningen av reglerna för tolkning av Kombinerade nomenklaturen skall ordalydelsen i nedanstående beskrivning av varorna i kolumn 2
endast anses vara vägledande, eftersom räckvidden inom ramen för denna bilaga bestäms av KN-numrens omfattning vid den tidpunkt då denna
förordning antas.
Där ”ex KN-nummer” anges i denna tabell, skall systemet bestämmas genom att KN-numret och motsvarande varubeskrivning tillämpas tillsammans.

(1) EUT L 94, 31.3.2004, s. 63.
(2) EGT L 268, 14.9.1992, s. 54.
(3) EGT L 273, 10.10.2002, s. 1.
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Varuslag
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Beskrivning och förklaring

Avsnitt 1: Levande djur
0101

Levande hästar, åsnor, mulor och mulåsnor.

Alla.

0102

Levande nötkreatur och andra oxdjur.

Alla.

0103

Levande svin.

Alla.

0104 10

Levande får.

Alla.

0104 20

Levande getter.

Alla.

0105

Levande fjäderfä, nämligen höns av arten Gallus domesticus, ankor, gäss,
kalkoner och pärlhöns.

Alla.

0106

Andra levande djur.

Alla.

Detta nummer omfattar följande tama eller vilda djur:
A) Däggdjur:
1. Primater.
2. Valar, delfiner och tumlare (däggdjur av ordningen Cetacea); manater och dugonger (däggdjur av ordningen Sirenia).
3. Andra (såsom renar, katter, hundar, lejon, tigrar, björnar, elefanter, kameler, zebror, harar, kaniner, rådjur, antiloper, gemsen, rävar, minkar och
andra pälsdjur).
B) Reptiler (inbegripet ormar och sköldpaddor)
C) Fåglar::
1. Rovfåglar.
2. Papegojfåglar (inbegripet papegojor, parakiter, arapapegojor och kakaduor).
3. Andra (såsom rapphöns, fasaner, vaktlar, morkullor, beckasiner, duvor, skogshöns, järpar, ortolansparvar, vildänder, vildgäss, trastar, koltrastar,
lärkor, finkar, mesar, kolibrier, påfåglar, svanar och andra fåglar som inte anges under nr 01.05).
D) Andra, såsom bin (även i svärmar eller kupor), andra insekter, grodor.
Nr 0106 omfattar inte djur som hör till cirkusar, menagerier eller andra liknande kringresande djurutställningar (nr 95.08)
0106 11

Primater

Alla

0106 12

Valar, delfiner och tumlare (däggdjur av ordningen Cetacea); manater och
dugonger (däggdjur av ordningen Sirenia).

Alla

0106 19

Andra.

Tamkaniner och däggdjur som inte omfattas av 0101,
0102, 0103, 0104, 0106 11 och 0106 12. Inbegripet
hundrar och katter.

0106 20

Reptiler (inbegripet ormar och sköldpaddor).

Alla

0106 31

Fåglar: rovfåglar.

Alla

0106 32

Fåglar: Papegojfåglar (inbegripet papegojor, parakiter, arapapegojor och
kakaduor).

Alla.

0106 39

Andra.

Inbegripet: fåglar, andra än de som omfattas av nr
0105, 0106 31 och 0106 32 inbegripet duvor.
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KN-nr

0106 90 00

Varuslag

Andra.
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Beskrivning och förklaring

Alla andra levande djur, inte inbegripna någon annanstans, andra än däggdjur, fåglar och reptiler. Till detta
nummer hör levande grodor som antingen är avsedda
för vivarier för att fortsätta att hållas levande, eller som
skall avlivas för att användas som livsmedel.
Kapitel 2: Kött och ätbara slaktbiprodukter

Detta kapitel omfattar inte
a) produkter av sådana slag som nämns i nr 0201–0208 eller 0210, otjänliga eller olämpliga som livsmedel,
b) tarmar, blåsor och magar av djur (nr 0504) samt djurblod (nr 0511 eller 3002),
c) animaliskt fett, annat än produkter enligt nr 0209 (kapitel 15).
0201

Kött av nötkreatur eller andra oxdjur, färskt eller kylt.

Alla.

0202

Kött av nötkreatur eller andra oxdjur, fryst.

Alla.

0203

Kött av svin, färskt, kylt eller fryst.

Alla.

0204

Kött av får eller get, färskt, kylt eller fryst.

Alla.

Kött av häst, åsna, mula eller mulåsna, färskt, kylt eller fryst.

Alla.

0206

Ätbara slaktbiprodukter av nötkreatur, andra oxdjur, svin, får, get, häst,
åsna, mula eller mulåsna, färska, kylda eller frysta.

Alla.

0207

Kött och ätbara slaktbiprodukter av fjäderfä under nr 0105, färska, kylda
eller frysta.

Alla.

0208

Annat kött och ätbara slaktbiprodukter, färska, kylda eller frysta.

Med undantag av: produkter som inte är avsedda som
livsmedel.

0205 00

Hit hör ben och annat material för produktion av gelatin eller kollagen avsett att användas som livsmedel.
0208 10

Av kanin eller hare.

Alla.

Grodlår

Alla.

0208 30

Av primater.

Alla.

0208 40

Av valar, delfiner och tumlare (däggdjur av ordningen Cetacea); av
manater och dugonger (däggdjur av ordningen Sirenia).

Alla.

Av reptiler (inbegripet ormar och sköldpaddor).

Alla.

0208 90

Annat: av tama duvor, av vilt, med undantag av kanin eller hare.

Inbegripet vaktel, sälkött, ren eller annat däggdjur.

0209 00

Svinfett, inte innehållande magert kött och fjäderfäfett, inte utsmälta eller
på annat sätt extraherade, färska, kylda, frysta, saltade, i saltlake, torkade
eller rökta.

Inbegripet både fett och bearbetat fett.

0208 20 (00)

0208 50 (00)
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0210

Kött och ätbara slaktbiprodukter, saltade, i saltlake, torkade eller rökta;
ätbart mjöl av kött eller slaktbiprodukter av kött.

Allt: Inbegripet kött, köttprodukter och ben avsett som
livsmedel och andra produkter av animaliskt ursprung.
Bearbetat animaliskt protein, inbegripet fettgrevar, avsett som livsmedel, omfattas av detta kapitel. Inbegripet
torkade grisöron, avsedda som livsmedel.
Korv hör till nr 1601.

Kapitel 3: Fisk samt kräftdjur, blötdjur och andra ryggradslösa
vattendjur

Detta kapitel omfattar inte
a) däggdjur under nr 0106,
b) kött av däggdjur under nr 0106 (nr 0208 eller 0210),
c) fisk (inbegripet fisklever, fiskrom och fiskmjölke) samt kräftdjur, blötdjur och andra ryggradslösa vattendjur, döda, otjänliga eller olämpliga som
livsmedel antingen på grund av sin art eller på grund av sitt tillstånd (kapitel 5); mjöl och pelletar av fisk, kräftdjur, blötdjur eller ryggradslösa
vattendjur, otjänliga som människoföda (nr 2301), eller
d) kaviar eller kaviarersättning som framställts av fiskrom (nr 1604).

Detta kapitel inbegriper både levande fisk för avel och
reproduktion, levande akvariefisk, och levande fisk eller
levande kräftdjur som transporteras levande men
importeras för att användas som livsmedel.

Alla produkter i detta avsnitt skall kontrolleras av
veterinär.

0301

Levande fisk.

Alla: Inbegripet öring, ål, karp eller vilken annan art
som helst eller fisk som importerats för avel eller
reproduktion.
Levande fisk som importeras för omedelbar konsumtion som livsmedel behandlas avseende veterinärkontroller som om de vore produkter.
Inbegripet akvariefisk enligt nr 0301 10.

0302

0302 70

0303

Fisk, färsk eller kyld, med undantag av fiskfiléer och annat fiskkött enligt
nr 0304*.

Alla.

Lever, rom och mjölke.

Fisk, fryst, med undantag av fiskfiléer och annat fiskkött enligt nr 0304.

Alla.
Inbegripet: Stillahavslax med undantag av lever, rom
och mjölke; sockeyelax (indianlax); annan laxfisk, med
undantag av lever, rom och mjölke; öring; atlantlax,
och all annan fisk.

0304

Fiskfiléer och annat fiskkött (även hackat eller malet), färska, kylda eller
frysta.
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Fisk, torkad, saltad eller i saltlake; rökt (även varmrökt) fisk, eller
mjöl och pelletar av fisk, lämpliga som livsmedel.

0306

Kräftdjur, även utan skal, levande, färska, kylda, frysta, torkade, saltade
eller i saltlake;
kräftdjur med skal, ångkokta eller kokta i vatten, även kylda,
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Alla: inbegripet andra fiskeriprodukter såsom mjöl och
pelletar av fisk, kräftdjur, eller andra ryggradslösa
vattendjur, lämpliga som livsmedel.

Alla: Levande kräftdjur som importeras för omedelbar
konsumtion som livsmedel, betraktas och behandlas
avseende veterinärkontroller som om de vore
produkter.

frysta, torkade, saltade eller i saltlake; mjöl och pelletar av kräftdjur,
lämpliga som livsmedel.

0307

Blötdjur, även utan skal, levande, färska, kylda, frysta, torkade, saltade
eller i saltlake;
ryggradslösa vattendjur, andra än kräftdjur och blötdjur, levande, färska,
kylda, frysta,
torkade, saltade eller i saltlake; mjöl och pelletar av andra ryggradslösa
vattendjur än kräftdjur, lämpliga som livsmedel.

Alla:
Inbegripet Bonamia Ostreae och Martelia refringens, även
blötdjur och ryggradslösa vattendjur, eventuellt kokta,
därefter kylda eller frysta.
Levande blötdjur som importeras för omedelbar konsumtion som livsmedel, betraktas och behandlas avseende veterinärkontroller som om de vore produkter.
Inbegripet kött av snigelarter.

0307 60 00

Sniglar, andra än havssniglar.

Inbegripet landsnäckor av arterna Helix pomatia Linné,
Helix aspersa Müller, Helix lucorum och arter som tillhör
släktet Achatinidae.
Inbegripet levande sniglar för omedelbar konsumtion
som livsmedel och även snigelkött som livsmedel.
Inbegripet lätt förkokta eller förbehandlade sniglar.

0307 91 00

Levande ryggradslösa vattendjur, andra än kräftdjur och blötdjur, levande,
färska eller kylda.

Alla.

0307 99 90

Andra, inbegripet mjöl och pelletar av andra ryggradslösa vattendjur än
kräftdjur, lämpliga som livsmedel.

Alla: Inbegripet fiskmjöl som livsmedel.

Kapitel 4: Mejeriprodukter; fågelägg; naturlig honung; ätbara produkter av animaliskt ursprung, inte nämnda eller inbegripna någon
annanstans

1. Med ”mjölk” avses oskummad mjölk och helt eller delvis skummad mjölk.
2. I nr 0405 avses med
a) smör: naturligt smör, vasslesmör eller rekombinerat smör (färskt, saltat eller härsket, inbegripet konserverat smör) helt framställt av mjölk, med en
halt av mjölkfett om minst 80 viktprocent men högst 95 viktprocent, en högsta halt fettfri mjölktorrsubstans om 2 viktprocent och en högsta
vattenhalt om 16 viktprocent. Smör är inte försatt med emulgeringsmedel, men får innehålla natriumklorid, livsmedelsfärg, neutraliserande salter
och kulturer av oskadliga bakterier för framställning av mjölksyra.
b) bredbar smörfettsprodukt: en bredbar emulsion av typen vatten-i-olja, inte innehållande annat fett än mjölkfett, med en halt av minst 39
viktprocent men mindre än 80 viktprocent.
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3. Produkter som erhållits genom koncentrering av vassle och som är försatta med mjölk eller mjölkfett skall klassificeras som ost enligt nr 0406, under
förutsättning att de
a) har en halt av mjölkfett av minst 5 viktprocent beräknat på torrsubstansen,
b) har en torrsubstanshalt av minst 70 viktprocent men högst 85 viktprocent, och
c) är gjutna eller kan gjutas i formar.
4. Detta kapitel omfattar inte
a) produkter framställda av vassle, innehållande mer än 95 viktprocent laktos, uttryckt som vattenfri laktos i torrsubstansen (nr 1702), eller
b) albuminer (inbegripet koncentrat av två eller flera vassleproteiner, innehållande mer än 80 viktprocent vassleproteiner beräknat på torrsubstansen)
(nr 3502) eller globuliner (nr 3504).

0401

Mjölk och grädde, inte koncentrerade och inte försatta med socker eller
annat sötningsmedel.

Alla: Mjölk inbegripet obehandlad, pastöriserad eller
termiserad mjölk.
Inbegripet fraktioner av mjölk.
Mjölk för foder inbegrips i nr 2309.

0402

Mjölk eller grädde, koncentrerade eller försatta med socker eller annat
sötningsmedel.

Alla.

0403

Kärnmjölk, filmjölk, gräddfil, yoghurt, kefir och annan fermenterad eller
syrad mjölk och grädde, även koncentrerade, försatta med socker eller
annat sötningsmedel, smaksatta eller innehållande frukt, bär, nötter eller
kakao.

Alla:
Inbegripet grädde, smör, aromatiserad, gelatinerad, fryst
mjölk, surmjölk och koncentrerad mjölk avsedd att
användas som livsmedel.
Glass omfattas av nr 2105.

0404

Vassle, även koncentrerad eller försatt med socker eller annat sötningsmedel; produkter bestående av naturliga mjölkbeståndsdelar, även försatta
med socker eller annat sötningsmedel, inte nämnda eller inbegripna
någon annanstans.

Alla.

0405

Smör och andra fetter och oljor framställda av mjölk; bredbara smörfettsprodukter.

Alla: inbegripet bredbara smörfettsprodukter.

0406

Ost och ostmassa.

Alla.

Fågelägg med skal, färska, konserverade eller kokta.

Alla: Inbegripet kläckägg och specfikt patogenfria ägg
(SPF) samt ägg avsedda att användas som livsmedel.

0407 00

Inbegripet ”tusenåriga ägg”.
Äggalbumin som inte är lämpligt som livsmedel omfattas av nr 3502.
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0408

Fågelägg utan skal samt äggula, färska, torkade, ångkokta eller kokta i
vatten, gjutna, frysta eller på annat sätt konserverade, även försatta med
socker eller annat sötningsmedel.

Alla: Detta nummer omfattas äggprodukter, både
värmebehandlade och inte värmebehandlade.

Detta nummer omfattar hela ägg utan skal, och äggula av alla fåglar. Produkterna som omfattas av detta nummer kan vara färska, torkade, ångkokta
eller kokta i vatten, gjutna (t.ex. cylinderformade ”långa ägg”), frysta eller på annat sätt konserverade. Alla dessa omfattas av detta nummer, oavsett om
de är försatta med socker eller annat sötningsmedel, oberoende av om de är avsedda som livsmedel eller för industriellt bruk (t.ex. för garvning).
Detta nummer omfattar inte följande:
a) Olja av äggula (nr 15.06).
b) Äggberedningar innehållande smaksättningsämnen, kryddor eller andra tillsatser (nr 21.06).
c) Lecitin (nummer 29.23).
d) Separat äggvita (äggalbumin) (nummer 35.02).
0409 00 00

Naturlig honung

Alla

Detta nummer omfattar honung som produceras av bin (Apis Mellifera) eller andra insekter, centrifugerad honung eller kakhonung eller honung i bitar
av vaxkakor, under förutsättning att varken socker eller andra ämnen har tillsatts. Sådan honung får namnges efter blommornas källa, ursprung eller
färg.
Detta nummer omfattar inte konstgjord honung, eller blandningar av naturlig och konstgjord honung (nr 17.02).
0410 00 00

Ätbara produkter av animaliskt ursprung, inte nämnda eller inbegripna
någon annanstans.

Alla.
Detta nummer omfattar bidrottninggelé och propolis,
även ben eller annat material av animaliskt ursprung
avsett att användas som livsmedel.
Insekter eller insektägg att användas som livsmedel hör
till detta nummer.

Nr 0410 00 00 omfattar produkter av animaliskt ursprung avsedda att användas som livsmedel, inte nämnda eller inbegripna någon annanstans i
Kombinerade nomelklaturen. Hit hör följande:
a) Sköldpaddsägg.
b) Fågelbon.
Nr 0410 00 00 omfattar inte djurblod, ätbart eller inte, flytande eller torkat (nr 05.11 eller 30.02).
Kapitel 5: Produkter av animaliskt ursprung, inte nämnda eller
inbegripna någon annanstans
Ytterligare urvalskrav för vissa produkter i detta kapitel
fastställs i kapitel VIII (ull, hår, svinborst, fjädrar och
delar av fjädrar) i bilaga VIII till förordning (EG)
nr 1774/2002.
1. Detta kapitel omfattar inte
a) ätbara produkter (andra än tarmar, blåsor och magar av djur, hela eller i bitar, samt djurblod, flytande eller torkat),
b) hudar och skinn (inbegripet pälsskinn), andra än varor enligt nr 0505 samt avklipp och liknande avfall av oberedda hudar och skinn enligt nr
0511 (kapitel 41 eller 43),
c) animaliska textilmaterial, andra än tagel och tagelavfall (avsnitt XI), eller
d) bindlar för borsttillverkning (nr 9603).
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2. I hela tulltaxan betraktas elefant-, flodhäst-, valross-, narvals- och vildsvinsbetar, noshörningshorn samt tänder av alla djur som elfenben.
3. Med tagel avses i hela tulltaxan hår från manar och svansar av hästdjur, nötkreatur och anda oxdjur.

0502 10 00

Borst och andra hår av svin; avfall av sådana borst och hår.

Obearbetad svinborst: svinborst som inte har tvättats i
fabrik, inte erhållits från garvning eller behandlats med
någon annan metod som garanterar att inga patogener
finns kvar.

0503 00 00

Tagel och tagelavfall.

Allt hår under detta nummer skall anmälas till de
behöriga veterinärmyndigheten. Bevis på artens status
och genomgången behandling kan eventuellt krävas.

Nr 0503 omfattar inte hår som genomgått en spinningsprocess eller knutits från ända till ända. Till detta nummer hör förutom obearbetat tagel även
tagel som har tvättats, färgats, blekts, krusat eller på annat sätt preparerats.

0504 00 00

Tarmar, blåsor och magar av djur (andra än fiskar), hela eller i bitar,
färska, kylda, frysta, saltade, i saltlake, torkade eller rökta.

Alla: Inbegripet magar, blåsor och inälvor, rengjorda,
saltade, torkade eller värmebehandlade, av nötkreatur,
svin, får, getter eller fjäderfä.

0505

Skinn och andra delar av fåglar, med kvarsittande fjädrar eller dun, fjädrar
och delar av fjädrar (även med klippta kanter) samt dun, även rengjorda,
desinficerade eller behandlade i konserverande syfte men inte vidare
bearbetade; mjöl och avfall av fjädrar eller delar av fjädrar.

Alla – utom behandlade dekorationsfjädrar, behandlade
fjädrar som medförs av resande för privat bruk eller
sändningar av behandlade fjädrar som sänts till privatpersoner för icke-industriellt syfte.

Nr 0505 omfattar obehandlade produkter och sådana som behandlats enligt följande: Endast rengjorda, desinficerade eller behandlade i konserverande
syfte men inte ytterligare bearbetade.

Fjädrar av sådana slag som används för stoppningsändamål; dun, obearbetade eller andra fjädrar.

0506

Ben och kvicke, obearbetade, avfettade, enkelt preparerade (men ej tillformade), behandlade med syra eller befriade från gelatin; mjöl och avfall
av dessa produkter.

Inbegripet ben för produktion av gelatin eller kollagen,
om det erhållits av slaktkroppar som slaktats för att
användas som livsmedel och benmjöl avsett att användas som livsmedel.
Urvalskrav fastställs i kapitel X (ben och benprodukter
osv.) i bilaga VIII till förordning (EG) nr 1774/2002.

0507

Elfenben, sköldpadd, valbarder och valbardsborst, horn, hovar, klövar,
naglar, klor och näbbar, obearbetade eller enkelt preparerade men ej
tillformade; mjöl och avfall av dessa produkter.

Urvalskrav för jakttroféer fastställs i kapitel VII i bilaga
VIII till förordning (EG) nr 1774/2002.
Inbegripet behandlade jakttroféer från fåglar och hovdjur som endast består av ben, horn, hovar, klor, tänder, hudar eller skinn, från tredjeländer.
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Ambra, bävergäll, sibet och mysk, spanska flugor, galla, även torkad;
körtlar och andra animaliska produkter som används för beredning av
farmaceutiska produkter, färska, kylda, frysta eller tillfälligt konserverade
på annat sätt.
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Urvalskrav fastställs i förordning (EG) nr 1774/2002.
Kapitel XI Animaliska biprodukter för framställning av
foder och sällskapsdjursfoder samt av farmaceutiska
och andra tekniska produkter i bilaga VIII.
Körtlar, andra animaliska produkter och galla omfattas
av detta nummer.
Torkade körtlar och produkter omfattas av nr 3501.

0511

Animaliska produkter, inte nämnda eller inbegripna någon annanstans;
döda djur enligt kapitlen 1 och 3, olämpliga som livsmedel.

Inbegripet genetiskt material (sperma och embryon av
animaliskt ursprung såsom av nötkreatur, får, getter,
hästdjur och svin).
Inbegripet även animaliska biprodukter av kategori
1- och 2-material.

0511 10 00

0511 91

0511 99 (10)

0511 99 90

Sperma av nötkreatur eller andra oxdjur.

Produkter av fisk eller av kräftdjur, blötdjur eller andra ryggradslösa
vattendjur; döda djur enligt kapitel 3.

Alla: Inbegripet fiskrom och döda djur. Inbegripet animaliska biprodukter för tillverkning av sällskapsdjursfoder samt farmaceutiska och andra tekniska produkter.

Senor; avklipp och liknande avfall av oberedda hudar och skinn.

Alla.

Andra slag.

Alla: Embryon, äggceller, sperma och genetiskt material
som inte omfattas av 0511 10 och av andra arter än
nötkreatur hör till detta nummer.
Inbegripet animaliska biprodukter för tillverkning av
foder för sällskapsdjur eller andra tekniska produkter.
Inbegripet biprodukter för biodling.
Inbegripet även döda djur i kapitel I (hundar och
katter).
Inbegripet material vars väsentliga kännetecken inte
ändrats, och ätbart djurblod, inte av fisk, avsett som
livsmedel.

Kapitel 12: Oljeväxtfrön och oljehaltiga frukter; diverse andra frön
och frukter; växter för industriellt eller medicinskt bruk; halm och
foderväxter

Endast vissa vegetabiliska produkter skall kontrolleras
av veterinär.

Ex 1213 00 00

Halm, agnar och skal av spannmål, oberedda, även hackade, malda,

Omfattar endast hö och halm.

pressade eller i form av pelletar.

Ex 1214 (90)

Kålrötter, foderbetor och andra foderrotfrukter, hö, lusern (alfalfa), klöver,
esparsett, foderkål, lupiner, vicker och liknande djurfoder, även i form av
pelletar.
Andra.

Omfattar endast hö och halm.
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Kapitel 15: Animaliska och vegetabiliska fetter och oljor samt
spaltningsprodukter av sådana fetter och oljor; beredda ätbara
fetter; animaliska och vegetabiliska vaxer

1. Detta kapitel omfattar inte
a) svinfett och fjäderfäfett enligt nr 0209,
b) kakaosmör (fett eller olja) (nr 1804),
c) ätbara beredningar som innehåller mer än 15 viktprocent av produkter enligt nr 0405 (i allmänhet kapitel 21),
d) fettgrevar (nr 2301) samt återstoder enligt nr 2304–2306.
2. Nr 1518 omfattar inte fetter och oljor och spaltningsprodukter av sådana fetter och oljor som enbart denaturerats; sådana produkter skall
klassificeras enligt samma nummer som motsvarande odenaturerade fetter och oljor.
3. ”Soapstocks”, bottensatser och avslemningsåterstoder erhållna vid rening av oljor samt stearinbeck, glycerolbeck och ullfettbeck skall klassificeras
enligt nr 1522.

Alla oljor av animaliskt ursprung.
Ytterligare urvalskrav fastställs i förordning (EG) nr
1774/2002, se nedan:
Kapitel IV i bilaga VII Utsmälta fetter och fiskoljor.
Kapitel XII i bilaga VIII Utsmält fett från kategori 2material för oleokemisk tillverkning.
Kapitel XIII i bilaga VIII Fettderivat.
Fettderivat inbegripet rena produkter av fetter och oljor
i första skedet framställt med metod enligt kapitel III i
bilaga VI till förordning (EG) nr 1774/2002. Derivat
blandade med annat material omfattas inte.

1501 00

Ister, annat svinfett och fjäderfäfett, annat än sådant enligt nr 0209
och 1503.

Alla.

1502 00

Fetter av nötkreatur, andra oxdjur, får eller getter, andra än sådana enligt
nr 1503.

Alla.

1503 00

Solarstearin, isterolja, oleostearin, oleomargarin och talgolja, inte emulgerade, blandade eller på annat sätt beredda.

Alla.

1504

Fetter och oljor av fisk eller havsdäggdjur samt fraktioner av sådana fetter
eller oljor, även raffinerade men inte kemiskt modifierade.

Fiskoljor – och oljor av havsdäggdjur.
Diverse ätbara beredningar omfattas av kapitel 21.

1506 00 00

Andra animaliska fetter och oljor samt fraktioner av sådana fetter eller
oljor, även raffinerade, men inte kemiskt modifierade.

Odelade fetter och oljor samt även ursprungliga fraktioner av dessa som framställts med metod som fastställs i kapitel III i bilaga VI till förordning (EG)
nr 1774/2002.
Derivat blandade med annat material omfattas inte.
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Nr 1516 omfattar animaliska och vegetabiliska fetter och oljor som genomgått en sådan särskild kemisk omvandling som nämnts ovan, men inte vidare
bearbetade.
Detta nummer omfattar även på liknande sätt behandlade fraktioner av animaliska och vegetabiliska fetter eller oljor.
Hydrering som fås genom att föra produkten i kontakt med rent väte vid lämplig temperatur och tryck i närvaro av en katalysator (vanligtvis finfördelad
nickel), höjer smältpunkten för fetter och ökar oljornas konsistens genom att förvandla omättade glycerider till mättade glycerider med högre
smältpunkt.

1516 10

Animaliska och vegetabiliska fetter och oljor samt fraktioner av sådana
fetter eller oljor, som helt eller delvis hydrerats, omförestrats (även internt) eller elaidiniserats, även raffinerade men inte vidare bearbetade.

Endast animaliska fetter och oljor. Derivat blandade
med annat material kontrolleras inte av veterinär.
För veterinära ändamål inbegriper fettderivat rena produkter av fetter och oljor i första skedet framställt med
metod enligt kapitel III i bilaga VI till förordning (EG)
nr 1774/2002.

Ex 1518 00

Animaliska och vegetabiliska fetter och oljor samt fraktioner av sådana
fetter eller oljor, kokta, oxiderade, dehydratiserade, faktiserade, blåsta,
polymeriserade genom upphettning i vakuum eller i inert gas eller på
annat sätt kemiskt modifierade, med undantag av produkter enligt nr
1516; oätliga blandningar eller beredningar av animaliska eller vegetabiliska fetter eller oljor eller av fraktioner av olika fetter eller oljor enligt
detta kapitel, inte nämnda eller inbegripna någon annanstans.

Endast animaliska fetter och oljor.
Endast utsmält fett.
Fettderivat som framställts med metod som fastställs i
kapitel III i bilaga VI till förordning (EG) nr 1774/2002.
Derivat blandade med annat material omfattas inte.

Animaliska och vegetabiliska fetter och oljor samt fraktioner av sådana
fetter eller oljor, kokta, oxiderade, dehydratiserade, faktiserade, blåsta,
polymeriserade genom upphettning i vakuum eller i inert gas eller
på annat sätt kemiskt modifierade, med undantag av produkter enligt
nr 1516.

Endast animaliska fetter och oljor.

1518 00 (95)

Oätliga blandningar eller beredningar av animaliska fetter eller oljor eller
av animaliska och vegetabiliska fetter eller oljor samt fraktioner av dessa.

Beredningar av fetter och oljor av animaliskt ursprung.

1521 90 (91)

Bivax och andra insektsvaxer, även raffinerade eller färgade.

Bivax för tekniska ändamål.

1518 00 (91)

Urvalskrav fastställs i kapitel XIII (för fettderivat) i bilaga VIII till förordning (EG) nr 1774/2002 och kapitel
XII Utsmält fett från kategori 2-material för oleokemisk
tillverkning i bilaga VIII.

Ytterligare urvalskrav fastställs i kapitel IX Biodlingsprodukter i bilaga VIII till förordning (EG) nr 1774/2002.

1521 90 (99)

Andra.

Biprodukter för biodlingssyften.
Ytterligare urvalskrav fastställs i kapitel IX Biodlingsprodukter i bilaga VIII till förordning (EG) nr 1774/2002.
Biodlingsprodukter, andra än biprodukter för biodling
måste anmälas under nr 0511 99 ”Övriga”.
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Kapitel 16: Beredningar av kött, fisk, kräftdjur, blötdjur eller andra
ryggradslösa vattendjur
1. Detta kapitel omfattar inte kött, slaktbiprodukter, fisk, kräftdjur, blötdjur och andra ryggradslösa vattendjur som är beredda eller konserverade på de
sätt som sägs i kapitel 2 eller 3 eller nr 0504.
2. Livsmedelsberedningar klassificeras enligt detta kapitel under förutsättning att de innehåller mer än 20 viktprocent korv, kött, slaktbiprodukter, blod,
fisk, kräftdjur, blötdjur eller andra ryggradslösa vattendjur eller mer än 20 viktprocent av någon kombination av dessa produkter. Då en beredning
innehåller två eller flera av ovannämnda produkter, klassificeras den enligt det nummer i kapitel 16 som motsvarar den beståndsdel eller de
beståndsdelar som dominerar viktmässigt. Dessa bestämmelser gäller dock inte för fyllda produkter enligt nr 1902 eller för beredningar enligt nr
2103 och 2104.
Detta kapitel omfattar sammansatta produkter som innehåller bearbetade produkter av animaliskt ursprung.
1601 00

Korv och liknande produkter av kött, slaktbiprodukter eller blod; beredningar av dessa produkter.

Inbegriper konserverat kött i olika former.

1602

Kött, slaktbiprodukter och blod, beredda eller konserverade på annat sätt.

Inbegriper konserverat kött i olika former.

1603 00

Extrakter och safter av kött, fisk, kräftdjur, blötdjur eller andra ryggradslösa vattendjur.

Alla: Omfattar surimi, fiskprotein i gelform, kylda eller
frysta.

1604

Fisk, beredd eller konserverad; kaviar och kaviarersättning som framställts
av fiskrom; fisk, hel eller i bitar, men inte hackad eller malen.

Alla: Kokta eller förkokta matberedningar som innehåller blötdjur eller fisk.
Omfattar konserverad fisk, och konserverad kaviar i
hermetiskt tillslutna förpackningar.
Fiskprodukter blandade med pasta ingår under nummer
1902.

1605

Kräftdjur, blötdjur och andra ryggradslösa vattendjur, beredda eller
konserverade.

Alla. Helt eller delvis förbehandlade sniglar hör till detta
nummer.
Inbegripet konserverade kräftdjur, eller andra ryggradslösa vattendjur.

Kapitel 17: Socker och sockerkonfektyrer
Detta kapitel omfattar inte kemiskt rena sockerarter (andra än sackaros,
laktos, maltos, glukos och fruktos).
1702 11 00

Mjölksocker (inbegripet kemiskt ren laktos) samt sirap och andra lösningar av mjölksocker, innehållande minst 99 viktprocent laktos uttryckt
som vattenfri laktos i torrsubstansen.
Kapitel 19: Beredningar av spannmål, mjöl, stärkelse eller mjölk;
bakverk

Detta kapitel omfattar inte livsmedelsberedningar som innehåller mer än 20 viktprocent korv, kött, andra djurdelar, blod, fisk, kräftdjur, blötdjur eller
andra ryggradslösa vattendjur eller mer än 20 viktprocent av någon kombination av dessa produkter (kapitel 16); denna bestämmelse gäller dock inte
för fyllda produkter enligt nr 1902.
Detta kapitel omfattar sammansatta produkter som innehåller bearbetade produkter av animaliskt ursprung.
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1901

Maltextrakt; Livsmedelsberedningar av mjöl, krossgryn, stärkelse eller
maltextrakt som ej innehåller kakao eller innehåller mindre än 40 viktprocent kakao beräknat på en helt avfettad bas ej nämnda eller inbegripna någon annanstans; livsmedelsberedningar av varor enligt nr
0401–0404, som ej innehåller kakao eller innehåller mindre än 5 viktprocent kakao beräknat på helt avfettad bas, ej nämnda eller inbegripna
någon annanstans.

Matberedningar ingår i kapitlen 16 och 21.

Ex 1902

Pastaprodukter, även kokta, fyllda (med kött eller andra födoämnen), eller

Inbegripet kokta eller förkokta matberedningar som
innehåller animaliska produkter.

på annat sätt beredda; såsom spagetti, makaroner, nudlar, lasagne,
gnocchi,
ravioli och cannelloni; couscous, även beredd.
1902 20 (10)

Innehållande mer än 20 viktprocent fisk, kräftdjur, blötdjur eller andra
ryggradslösa vattendjur.

Alla

1902 20 (30)

Innehållande mer än 20 viktprocent korv e.d., kött och slaktbiprodukter
av alla slag, inbegripet fett av alla slag, oavsett ursprung.

Alla

1902 20 (91)

Kokta

Alla

1902 20 (99)

Andra (fyllda pastaprodukter, inte kokta).

Alla

Bakverk.

Inbegripet beredningar som innehåller kött.

Ex 1905

Kapitel 20: Beredningar av grönsaker, frukt, bär, nötter eller andra
växtdelar
Detta kapitel omfattar inte livsmedelsberedningar som innehåller mer än 20 viktprocent korv, kött, andra djurdelar, blod, fisk, kräftdjur, blötdjur eller
andra ryggradslösa vattendjur eller någon kombination av dessa produkter (kapitel 16).
Ex 2004

Andra grönsaker, beredda eller konserverade på annat sätt än med ättika
eller ättiksyra, frysta, andra än produkter enligt nr 2006.

Detta kapitel omfattar sammansatta produkter som innehåller bearbetade produkter av animaliskt ursprung.
Omfattar beredningar som innehåller kött.

Ex 2005

Andra grönsaker, beredda eller konserverade på annat sätt än med ättika
eller ättiksyra, inte frysta, andra än produkter enligt nr 2006.

Omfattar beredningar som innehåller kött.

Kapitel 21: Diverse ätbara beredningar
1. Detta kapitel omfattar inte livsmedelsberedningar (andra än sådana produkter som nämns i nr 2103 och 2104) som innehåller mer än 20
viktprocent korv, kött, slaktbiprodukter av kött, blod, fisk, kräftdjur, blötdjur eller andra ryggradslösa vattendjur eller någon kombination av dessa
produkter (kapitel 16).
2. Med homogeniserade sammansatta livsmedelsberedningar i nr 2104 avses beredningar som består av en fint homogeniserad blandning av två eller
flera grundbeståndsdelar, såsom kött, fisk, grönsaker och frukt, och som föreligger i detaljhandelsförpackningar med en nettovikt av högst 250 g för
försäljning som barnmat eller för dietiskt ändamål. Vid tillämpning av denna definition skall ingen hänsyn tas till små mängder av sådana
beståndsdelar som kan ha tillsatts blandningen för smaksättning, konservering eller andra ändamål. Beredningarna får innehålla en liten mängd
synliga bitar av ingående beståndsdelar.
Detta kapitel omfattar sammansatta produkter som innehåller bearbetade produkter av animaliskt ursprung.
Ex 2103 (90 90)

Såser samt beredningar för tillredning av såser; blandningar för smaksättningsändamål; senapspulver och beredd senap.
Andra slag.

Omfattar beredningar som innehåller kött.
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Ex 2104

Soppor och buljonger samt beredningar för tillredning av soppor och
buljonger; homogeniserade sammansatta livsmedelsberedningar.

Omfattar beredningar som innehåller kött eller produkter av animaliskt ursprung i enlighet med detta beslut.

Glassvaror, även innehållande kakao.

Omfattar beredningar som innehåller bearbetad mjölk i
enlighet med detta beslut.

Livsmedelsberedningar, inte nämnda eller inbegripna någon annanstans.

Omfattar beredningar som innehåller kött eller produkter av animaliskt ursprung i enlighet med detta beslut.

Proteinkoncentrat och texturerade proteiner.

Omfattar beredningar som innehåller produkter av animaliskt ursprung i enlighet med detta beslut.

2106 90 (10)

Ostfondue.

Alla.

2106 90 (98)

Andra slag.

Omfattar beredningar som innehåller kött eller produkter av animaliskt ursprung i enlighet med detta beslut.

Ex 2105 00

Ex 2106

Ex 2106 10

Kapitel 23: Återstoder och avfall från livsmedelsindustrin; beredda
fodermedel

Som beredningar av sådana slag som används vid utfodring av djur, enligt nr 2309, anses också produkter, inte nämnda eller inbegripna någon
annanstans, som erhållits genom behandling av vegetabiliska eller animaliska produkter och som på grund av bearbetningen inte längre har det
ursprungliga ämnets egenskaper. Som sådana beredningar anses dock inte vegetabiliskt avfall samt vegetabiliska återstoder och biprodukter från en
sådan behandling.

2301

Mjöl och pelletar av kött eller slaktbiprodukter eller av fisk, kräftdjur,
blötdjur eller andra ryggradslösa vattendjur, olämpliga som livsmedel;
fettgrevar.

Omfattar: bearbetat animaliskt protein avsett att användas som livsmedel.
Kött- och benmjöl, fjädermjöl, torkade fettgrevar, alla
olämpliga som livsmedel.
Krav för urval av bearbetat djurprotein fastställs i kapitel II i bilaga VII till förordning (EG) nr 1774/2002.

Ex 2309

Beredningar av sådana slag som används vid utfodring av djur.

Ingebriper foder för sällskapsdjur, tuggben för hundar
och mjölblandningar.
Krav för urval av foder för sällskapsdjur och tuggben
för hundar fastställs i kapitel II i bilaga VIII till förordning (EG) nr 1774/2002.

2309 10

Hund- eller kattfoder i detaljhandelsförpackningar.

Alla.
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Andra slag.
Detta nummer omfattar produkter som innehåller limvatten (”solubles”)
av fisk eller havsdäggdjur, mjölkprodukter eller andra kolhydrater.

2309 90 (99)

Andra slag.
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Omfattar råmjölk och mjölk i flytande form ej avsedd
att användas som livsmedel, och produkter innehållande mjölk ej avsedd att användas som livsmedel.

Omfattar äggprodukter ej avsedda att användas som
livsmedel och andra bearbetade produkter av animaliskt
ursprung, ej avsedda som livsmedel.
Produkter avsedda att användas som foder, inbegripet
mjölblandningar (hovar, horn osv.).
Krav för urval av bearbetade äggprodukter fastställs
i kapitel X i bilaga VII till förordning (EG) nr
1774/2002.

Kapitel 28: Produker från kemiska eller närstående industrier

Ex 2835

Fosfinater (hypofosfiter), fosfonater (fosfiter) och fosfater; Polyfosfat, även
ej kemiskt definierade.

Endast vissa kalciumfosfater skall kontrolleras.

2835 (25)

Kalciumhydrogenortofosfat (dikalciumfosfat).

Urvalskrav för dikalciumfosfat fastställs i kapitel VII i
bilaga VII till förordning (EG) nr 1774/2002.

2835 (26)

Andra kalciumfosfater.

Urvalskrav för trikalciumfosfat fastställs i kapitel VIII i
bilaga VII till förordning (EG) nr 1774/2002.

Kapitel 30: Farmaceutiska produkter

Färdiga läkemedel omfattas inte av veterinärlagstiftning
för import. Mellanprodukter från kategori 3-material
avsedda för tekniska ändamål i medicintekniska produkter, produkter för in vitro-diagnostik, i laboratoriereagenser och kosmetika ingår.

3001

Körtlar och andra organ för organoterapeutiskt bruk, torkade, även pulveriserade; extrakter av körtlar eller andra organ eller av deras sekret, för
organoterapeutiskt bruk; heparin och salter av heparin; andra ämnen och
material från människor eller djur, beredda för terapeutiskt eller profylaktiskt bruk, inte nämnda eller inbegripna någon annanstans.

Omfattar: Endast material av animaliskt ursprung.
Hänvisning till urvalskraven i förordning (EG) nr
1774/2002:
Kapitel IV i bilaga VIII Blod och blodprodukter för
tekniska ändamål, utom serum från hästdjur och kapitel
XI i bilaga VIII Animaliska biprodukter för tillverkning
av foder, inbegripet sällskapsdjursfoder och tekniska
produkter, utom mellanprodukter som avses i artikel
1 i kommissionens beslut (EG) nr 2007/2006 (1).

3001 (10)

3001 (20 90)

Körtlar och andra organ, torkade, även pulveriserade.

Produkter av animaliskt ursprung.

Extrakter av körtlar eller andra organ eller av deras sekret, andra.

Produkter av animaliskt ursprung.
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Ex 3002

Människoblod; djurblod berett för terapeutiskt, profylaktiskt eller diagnostiskt bruk; immunsera och andra fraktioner av blod samt modifierade
immunologiska produkter, även erhållna genom biotekniska processer;
vacciner, toxiner, kulturer av mikroorganismer (med undantag av jäst)
och liknande produkter.

Endast produkter av animaliskt ursprung.

3002 (10 10)

Immunsera och andra fraktioner av blod samt modifierade immunologiska produkter, även erhållna genom biotekniska processer.

Immunsera av animaliskt ursprung.
Omfattar inte framställda och färdiga läkemedel för
slutkonsumenten.
I nr 3002 är urvalskraven desamma som för animaliska
biprodukter som omfattas av förordning nr (EG) nr
1774/2002 i
kapitel III (blodprodukter) i bilaga VII,
kapitel IV (Blod och blodprodukter för tekniska ändamål) i bilaga VIII,
kapitel V (Serum från hästdjur) i bilaga VIII.

3002 (10 99)

Hemoglobin, blodglobuliner och serumglobuliner: Andra.

3002 (90 30)

Djurblod berett för terapeutiskt, profylaktiskt eller diagnostiskt bruk.

Endast material av animaliskt ursprung.

Ex 3002 (90 50)

Kulturer av mikroorganismer.

Patogener och patogenkulturer.

Ex 3002 (90 90)

Andra.

Patogener och patogenkulturer.

Kapitel 31: Gödselmedel

Detta kapitel omfattar inte djurblod enligt nr 0511.

Ex 3101 00 00

Animaliska gödselmedel, även blandade med varandra eller kemiskt
behandlade; gödselmedel framställda genom blandning eller kemisk
behandling av animaliska eller vegetabiliska produkter.

Endast produkter av animaliskt ursprung i ouppblandad
form. Omfattar naturgödsel, men hit hör inte blandningar av naturgödsel och kemikalier.
Urvalskriterier för naturgödsel, bearbetad naturgödsel
eller bearbetade naturgödselprodukter fastställs i kapitel
III i bilaga VIII till förordning (EG) nr 1774/2002.

Kapitel 35: Proteiner; modifierad stärkelse; Lim och klister; enzymer

Ex 3501

Kasein, kaseinater och andra kaseinderivat; Kaseinlim.

Kasein avsett att användas som livsmedel eller foder.
Urvalskraven för mjölk, mjölkprodukter och råmjölk
ej avsedda som livsmedel fastställs i förordning (EG)
nr 1774/2002.
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Ex 3502

Albuminer (inbegripet koncentrat av två eller flera vassleproteiner innehållande mer än 80 viktprocent vassleproteiner, beräknat på torrsubstansen), albuminater och andra albuminderivat.

Inbegripet produkter av ägg och mjölk, avsedda som
livsmedel eller otjänliga som livsmedel (inbegripet
foder) enligt specificering nedan.
Äggprodukter och mjölkprodukter samt bearbetade
produkter avsedda som livsmedel definieras i bilaga I
till förordning (EG) nr 853/2004.
Urvalskraven för äggprodukter som är otjänliga som
livsmedel fastställs i kapitel X i bilaga VII till förordning
(EG) nr 1774/2002 och för mjölk, mjölkprodukter och
råmjölk som inte är avsedda att användas som livsmedel i kapitel V i bilaga VII till förordning (EG) nr
1774/2002.

Ex 3503 00

Gelatin (inbegripet gelatinfolier med kvadratisk eller rektangulär form,
även ytbehandlade eller färgade) och gelatinderivat; husbloss; annat lim
av animaliskt ursprung, dock inte kaseinlim enligt nr 3501.

Gelatin avsett som livsmedel och för livsmedelsindustrin.
Gelatin under nr 9602 (tomma kapslar) skall inte veterinärkontrolleras.
Urvalskriterier för gelatin och hydrolyserat protein som
inte är avsett som livsmedel fastställs i kapitel VI i
bilaga VII till förordning (EG) nr 1774/2002.

Ex 3504 00 00

Peptoner och peptonderivat; andra proteinämnen samt derivat av sådana
ämnen, inte nämnda eller inbegripna någon annanstans; hudpulver, även
behandlat med kromsalt.

Kollagen och hydrolyserat protein.
Urvalskriterier för gelatin och hydrolyserat protein fastställs i kapitel VI i bilaga VII till förordning (EG) nr
1774/2002.
Inbegripet proteinbaserat kollagen som erhållits från
hudar, skinn och senor från djur, inklusive ben från
svin, fjäderfä och fisk.
Inbegripet hydrolyserat protein bestående av polypeptider, peptider och aminosyror samt blandningar av
dessa som erhållits genom hydrolys av animaliska biprodukter.
Inbegripet biprodukter av mjölk avsedda som livsmedel.

Ex 3507

3507 10 00

Enzymer; enzympreparat, inte nämnda eller inbegripna någon annanstans.

Löpe och koncentrat av löpe.

Löpe och koncentrat avsedda som livsmedel.
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Kapitel 41: Oberedda hudar och skinn (andra än pälsskinn) samt
läder

Hudar och skinn från fåglar och hovdjur endast under
nr 4101, 4102 och 4103.
Ytterligare urvalskrav för hudar och skinn från hovdjur
fastställs i kapitel VI i bilaga VIII till förordning (EG)
nr 1774/2002.

4101

Oberedda hudar och skinn av nötkreatur och andra oxdjur (inbegripet
buffel) samt av hästdjur (färska eller saltade, torkade, kalkade, picklade
eller på annat sätt konserverade), även avhårade eller spaltade.

Veterinärkontroller gäller endast för färska, kylda eller
bearbetade hudar.
Inbegripet hudar, torkade, torrsaltade, våtsaltade eller
konserverade på annat sätt än genom garvning.

4102

4103

Oberedda skinn av får och lamm (färska eller saltade, torkade, kalkade,
picklade eller på annat sätt konserverade, men inte garvade, beredda till
pergament eller vidare beredda), även avhårade eller spaltade, med undantag av sådana som enligt anmärkning 1 c inte omfattas av detta kapitel.

Gäller endast för färska, kylda eller bearbetade hudar.

Andra oberedda hudar och skinn (färska eller saltade, torkade, kalkade,
picklade eller på annat sätt konserverade, men inte garvade, beredda till
pergament eller vidare beredda), även avhårade eller spaltade, med undantag av sådana som enligt anmärkning 1 b eller 1 c inte omfattas av detta
kapitel.

Inbegripet endast färska, kylda eller bearbetade hudar.

Inbegripet hudar, torkade, torrsaltade, våtsaltade eller
konserverade på annat sätt än genom garvning.

Inbegripet hudar och skinn av fåglar eller fisk och
eventuellt jakttroféer.

Kapitel 42: Lädervaror; sadelmakeriarbeten; reseffekter, handväskor
och liknande artiklar; varor av tarmar

1. Detta kapitel omfattar inte (bland andra produkter) följande produkter av veterinärt intresse:
a) Steril katgut och liknande sterila suturmaterial för kirurgiskt bruk (nr 3006).
b) Strängar, skinn till trummor och liknande instrument samt andra delar till musikinstrument (nr 9209).

4205 00 00

Ex 4206

Andra varor av läder eller konstläder.

Inbegripet material för tillverkning av tuggben för hundar.

Varor av tarmar, guldslagarhinna, blåsor eller senor.

Inbegripet även material för tillverkning av tuggben för
hundar.

Kapitel 43: Pälsskinn och konstgjord päls; varor av dessa material

1. Med pälsskinn förstås i hela Kombinerade nomenklaturen, utom i fråga om oberedda pälsskinn enligt nr 4301, garvade eller på annat sätt beredda
skinn med hårbeklädnad, av alla slags djur.
2. Detta kapitel omfattar inte
a) fågelskinn och delar av fågelskinn med kvarsittande fjädrar eller dun, enligt nr 0505 och 6701,
b) oberedda hudar och skinn, med hårbeklädnad, av sådana slag som omfattas av kapitel 41 (se anmärkning 1 c till kapitel 41).
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Ex 4301

Oberedda pälsskinn (inbegripet huvuden, svansar, tassar och andra delar
eller avklipp, lämpliga för körsnärsbruk), andra än oberedda hudar och
skinn enligt nr 4101, 4102 eller 4103.

Endast av fåglar eller hovdjur.

4301 (30 00)

Av följande lamm: Astrakan, breitschwanz, karakul, persian och liknande
lamm, indiskt, kinesiskt och mongoliskt lamm samt tibetlamm, med eller
utan huvud, svans eller tassar.

Ytterligare urvalskrav för hudar och skinn från hovdjur
fastställs i kapitel VI i bilaga VIII till förordning (EG) nr
1774/2002.

4301 (80 80)

Andra.

Endast av fåglar eller hovdjur.

4301 (90 00)

Huvuden, svansar, tassar och andra delar eller avklipp, lämpliga för körsnärsbruk.

Kapitel 51: Ull samt fina eller grova djurhår; garn och vävnader av
tagel

a) Med ull avses fibrer från får eller lamm.
b) Med fina djurhår avses hår från alpacka, lamadjur, vikunja, kamel, jak, angoraget, tibetget, kashmirget och liknande getter (men inte vanlig get), kanin
(inbegripet angorakanin), hare, bäver, nutria och bisamråtta.
c) Med grova djurhår avses hår från djur som inte nämns ovan, med undantag av hår eller borst för borsttillverkning (nr 0502) samt tagel (nr 0503).

För nr 5101–5103. Ytterligare urvalskrav för ull, svinborst, fjädrar och delar av fjädrar fastställs i kapitel VIII
i bilaga VIII till förordning (EG) nr 1774/2002.
”Obearbetad” enligt definitionen för berörd produkt i
bilaga I till förordning (EG) nr 1774/2002.

5101

Ull, okardad och okammad.

Obearbetad ull.

5102

Fina eller grova djurhår, okardade och okammade.

Obearbetat hår.

Avfall av ull eller av fina eller grova djurhår, inbegripet garnavfall men
inte rivet avfall och riven lump.

Obearbetad ull.

Inte karboniserat kamavfall av ull.

Obearbetad ull.

Ex 5103

5103 (10 10)

Kapitel 95: Leksaker, spel och sportartiklar; delar och tillbehör

Ex 9508

Karuseller, gungor, skjutbanor och annan utrustning för nöjesfält; ambulerande cirkusar, ambulerande menagerier; ambulerande teatrar.

Cirkusar och menagerier med levande djur.

9508 10

Ambulerande cirkusar, ambulerande menagerier.

Cirkusar och menagerier med levande djur.
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Kapitel 97: Konstverk, samlarföremål och antikviteter
Ex 9705 00 00

Samlingar och föremål för samlingar av zoologiskt, botaniskt, mineralogiskt, anatomiskt, historiskt, arkeologiskt, paleontologiskt, etnografiskt
eller numismatiskt intresse.

Endast material av animaliskt ursprung.
Ytterligare urvalskrav för jakttroféer fastställs i kapitel
VII i bilaga VIII till förordning (EG) nr 1774/2002.
Omfattar ej jakttroféer från hovdjur och fåglar som
undergått en fullständig konservering som säkerställer
förvaring i rumstemperatur och jakttroféer av andra
arter än fåglar och hovdjur (bearbetade eller obearbetade).

(1) EUT L 379, 28.12.2006, s. 98.
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BILAGA II
Livsmedel som inte skall veterinärkontrolleras enligt direktiv 97/78/EG enligt artikel 6.1 b i detta beslut.
Kex
Bröd
Kakor
Choklad
Konfektyrprodukter (inklusive sötsaker)
Ofyllda gelatinkapslar
Kosttillskott förpackade för slutkonsumenten, innehållande små mängder av animalieprodukter samt sådana som innehåller glukosamin, kondroitin eller kitosan.
Köttextrakt och köttkoncentrat.
Oliver fyllda med fisk.
Pastaprodukter och nudlar, ej blandade eller fyllda med köttprodukter.
Buljong och aromer för soppor, förpackade för slutkonsumenten, innehållande köttextrakt, köttkoncentratm, animaliska
fetter eller fiskfetter, pulver eller extrakt.
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