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VERORDENINGEN
UITVOERINGSVERORDENING (EU) Nr. 514/2012 VAN DE COMMISSIE
van 18 juni 2012
tot wijziging van bijlage I bij Verordening (EG) nr. 669/2009 ter uitvoering van Verordening (EG)
nr. 882/2004 van het Europees Parlement en de Raad wat betreft meer uitgebreide officiële
controles op de invoer van bepaalde diervoeders en levensmiddelen van niet-dierlijke oorsprong
(Voor de EER relevante tekst)

dezelfde informatiebronnen blijkt dat de desbetreffende
wetgeving van de Unie minder goed wordt nageleefd,
hetgeen uitbreiding van de officiële controles rechtvaar
digt.

DE EUROPESE COMMISSIE,

Gezien het Verdrag betreffende de werking van de Europese
Unie,
Gezien Verordening (EG) nr. 882/2004 van het Europees Parle
ment en de Raad van 29 april 2004 inzake officiële controles
op de naleving van de wetgeving inzake diervoeders en levens
middelen en de voorschriften inzake diergezondheid en dieren
welzijn (1), en met name artikel 15, lid 5,
Overwegende hetgeen volgt:
(1)

Verordening (EG) nr. 669/2009 van de Commissie
bevat voorschriften voor de meer uitgebreide officiële
controles die moeten worden uitgevoerd op de invoer
van diervoeders en levensmiddelen van niet-dierlijke oor
sprong die zijn opgenomen in de lijst van bijlage I bij die
Verordening („de lijst”) op de punten van binnenkomst in
de gebieden als bedoeld in bijlage I bij Verordening (EG)
nr. 882/2004.
In artikel 2 van Verordening (EG) nr. 669/2009 is be
paald dat de lijst regelmatig en ten minste op kwartaal
basis moet worden herzien, waarbij ten minste rekening
wordt gehouden met de in dat artikel vermelde informa
tiebronnen.

(3)

Uit de frequentie en de relevantie van de incidenten met
levensmiddelen die via het systeem voor snelle waarschu
wingen voor levensmiddelen en diervoeders (RASSF)
worden gemeld, de bevindingen van de inspectiebezoe
ken door het Voedsel- en Veterinair Bureau in derde
landen en de door de lidstaten overeenkomstig artikel 15
van Verordening (EG) nr. 669/2009 bij de Commissie
ingediende driemaandelijkse verslagen over zendingen
van diervoeders en levensmiddelen van niet-dierlijke oor
sprong blijkt dat de lijst moet worden gewijzigd.

(5)

Daarnaast moet een aantal andere goederen die volgens
de informatiebronnen niet aan de desbetreffende veilig
heidsvoorschriften voldoen en die bijgevolg aan meer
uitgebreide officiële controles moeten worden onderwor
pen, in de lijst worden opgenomen.

(7)

De vermeldingen in de lijst voor bepaalde ingevoerde
goederen uit India en voor bepaalde andere ingevoerde
goederen uit de Dominicaanse Republiek moeten daarom
dienovereenkomstig worden gewijzigd. Bovendien moet
in de lijst een vermelding voor zendingen nootmuskaat
en foelie uit Indonesië worden opgenomen.

(8)

De wijziging van de lijst waarbij de frequentie van de
officiële controles op de invoer van kousenband, bitter
meloen, pepers en aubergines uit de Dominicaanse Re
publiek wordt verlaagd, moet zo snel mogelijk van toe
passing worden, omdat de oorspronkelijke veiligheidsrisi
co’s gedeeltelijk zijn opgelost. De wijzigingen in de ver
melding voor dat derde land moeten bijgevolg van toe
passing worden met ingang van de datum van inwerking
treding van deze verordening.

(9)

Gezien het aantal wijzigingen dat in bijlage I bij Verorde
ning (EG) nr. 669/2009 moet worden aangebracht, is het
raadzaam die bijlage te vervangen door de tekst in de
bijlage bij deze verordening.

(10)

Verordening (EG) nr. 669/2009 moet daarom dienover
eenkomstig worden gewijzigd.

(11)

De in deze verordening vervatte maatregelen zijn in over
eenstemming met het advies van het Permanent Comité
voor de voedselketen en de diergezondheid,

( 2)

(2)

(4)

(6)

In het bijzonder moet in de lijst de frequentie van de
officiële controles worden verlaagd voor goederen waar
voor uit de informatiebronnen blijkt dat de desbetref
fende voorschriften van de EU-wetgeving over het alge
meen beter worden nageleefd en waarvoor het huidige
aantal officiële controles bijgevolg niet meer gerechtvaar
digd is.
Tevens moet in de lijst de frequentie van de officiële
controles worden verhoogd voor goederen waarvoor uit

(1) PB L 165 van 30.4.2004, blz. 1.
(2) PB L 194 van 25.7.2009, blz. 11.

HEEFT DE VOLGENDE VERORDENING VASTGESTELD:

Artikel 1
Bijlage I bij Verordening (EG) nr. 669/2009 wordt vervangen
door de tekst in de bijlage bij deze verordening.
Artikel 2
Deze verordening treedt in werking op de derde dag na die van
de bekendmaking ervan in het Publicatieblad van de Europese Unie.
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Zij is van toepassing met ingang van 1 juli 2012.
De wijziging betreffende de verlaging van de frequentie van de overeenstemmings- en materiële controles op
kousenband, bittermeloen, pepers en aubergines uit de Dominicaanse Republiek in bijlage I bij Verordening
(EG) nr. 669/2009 is echter van toepassing met ingang van de datum van inwerkingtreding van deze
verordening.

Deze verordening is verbindend in al haar onderdelen en is rechtstreeks toepasselijk in elke
lidstaat.
Gedaan te Brussel, 18 juni 2012.
Voor de Commissie
De voorzitter
José Manuel BARROSO
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BIJLAGE
Bijlage I bij Verordening (EG) nr. 669/2009 komt als volgt te luiden:
„BIJLAGE I
Diervoeders en levensmiddelen van niet-dierlijke oorsprong die aan meer uitgebreide officiële controles op het
aangewezen punt van binnenkomst worden onderworpen

Diervoeders en levensmiddelen
(beoogd gebruik)

GN-code (1)

Land van oorsprong

Gevaar

Frequentie
van
materiële en
overeen
stemmings
controles
(%)

0802 21 00;
0802 22 00

Azerbeidzjan (AZ)

Aflatoxinen

10

— Grondnoten in de dop

— 1202 41 00

Brazilië (BR)

Aflatoxinen

10

— Grondnoten, gedopt

— 1202 42 00

— Pindakaas

— 2008 11 10

— Grondnoten, op andere
wijze bereid of
verduurzaamd

— 2008 11 91;
2008 11 96;
2008 11 98

ex 1902

China (CN)

Aluminium

10

ex 0805 40 00

China (CN)

Residuen van bestrijdingsmidde
len, zoals gebleken uit analyse
met multiresidu-methoden op
basis van GC-MS en LC-MS of
met single-residu-methoden (11)

20

0902

China (CN)

Residuen van bestrijdingsmidde
len, zoals gebleken uit analyse
met multiresidu-methoden op
basis van GC-MS en LC-MS of
met single-residu-methoden (10)

10

— Kousenband
(Vigna unguiculata spp.
sesquipedalis)

— ex 0708 20 00;
ex 0710 22 00

Dominicaanse Re
publiek (DO)

20

— Bittermeloen
(Momordica charantia)

— ex 0709 99 90;
ex 0710 80 95

Residuen van bestrijdingsmidde
len, zoals gebleken uit analyse
met multiresidu-methoden op
basis van GC-MS en LC-MS of
met single-residu-methoden (3)

— Pepers (nietscherpsmakende en
andere) (Capsicum spp.)

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

— Aubergines

— 0709 30 00;
ex 0710 80 95

Hazelnoten
(in de dop of zonder dop)
(Diervoeders en
levensmiddelen)

(Diervoeders en
levensmiddelen)
Gedroogde noedels
(Levensmiddelen)
Pomelo’s

(Levensmiddelen — vers)
Thee, ook indien
gearomatiseerd
(Levensmiddelen)

(Levensmiddelen — verse,
gekoelde of bevroren groenten)
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Diervoeders en levensmiddelen
(beoogd gebruik)
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GN-code (1)

— Sinaasappelen (vers of
gedroogd)

— 0805 10 20;
0805 10 80

— Perziken (exclusief
nectarines)

— 0809 30 90

— Granaatappelen

— ex 0810 90 75

— Aardbeien

— 0810 10 00

Land van oorsprong

L 158/5

Gevaar

Frequentie
van
materiële en
overeen
stemmings
controles
(%)

Egypte (EG)

Residuen van bestrijdingsmidde
len, zoals gebleken uit analyse
met multiresidu-methoden op
basis van GC-MS en LC-MS of
met single-residu-methoden (7)

10

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

Egypte (EG)

Residuen van bestrijdingsmidde
len, zoals gebleken uit analyse
met multiresidu-methoden op
basis van GC-MS en LC-MS of
met single-residu-methoden (12)

10

— Grondnoten in de dop

— 1202 41 00

Ghana (GH)

Aflatoxinen

50

— Grondnoten, gedopt

— 1202 42 00

— Pindakaas

— 2008 11 10

ex 1211 90 85

India (IN)

Residuen van bestrijdingsmidde
len, zoals gebleken uit analyse
met multiresidu-methoden op
basis van GC-MS en LC-MS of
met single-residu-methoden (5)

50

— Capsicum annuum,
geheel

— 0904 21 10

India (IN)

Aflatoxinen

20

— Capsicum annuum,
fijngemaakt of gemalen

— ex 0904 22 00

— Andere gedroogde
vruchten van het
geslacht Capsicum of
van het geslacht
Pimenta dan nietscherpsmakende pepers
(Capsicum annuum),
geheel

— 0904 21 90

— Kerrie (producten van
Spaanse peper)

— 0910 91 05

— Nootmuskaat
(Myristica fragrans)

— 0908 11 00,
0908 12 00

— Foelie
(Myristica fragrans)

— 0908 21 00,
0908 22 00

— Gember
(Zingiber officinale)

— 0910 11 00,
0910 12 00

(Levensmiddelen — verse
vruchten en groenten)
Pepers (nietscherpsmakende en andere)
(Capsicum spp.)
(Levensmiddelen — vers,
gekoeld of bevroren)

(Diervoeders en
levensmiddelen)
Kerrieblad (Bergera/Murraya
koenigii)
(Levensmiddelen — verse
kruiden)
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(beoogd gebruik)

— Curcuma longa
(kurkuma)
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GN-code (1)

Land van oorsprong
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Gevaar

Frequentie
van
materiële en
overeen
stemmings
controles
(%)

— 0910 30 00

(Levensmiddelen —
gedroogde specerijen)
— Grondnoten in de dop

— 1202 41 00

— Grondnoten, gedopt

— 1202 42 00

— Pindakaas

— 2008 11 10

— Grondnoten, op andere
wijze bereid of
verduurzaamd

— 2008 11 91;
2008 11 96;
2008 11 98

India (IN)

Aflatoxinen

20

ex 2309; 2917 19 90; India (IN)
ex 2817 00 00;
ex 2820 90 10;
ex 2820 90 90;
ex 2821 10 00;
ex 2825 50 00;
ex 2833 21 00;
ex 2833 25 00;
ex 2833 29 20;
ex 2833 29 80;
ex 2835; ex 2836;
ex 2839; 2936

Cadmium en lood

10

ex 0709 99 90

India (IN)

Residuen van bestrijdingsmidde
len, zoals gebleken uit analyse
met multiresidu-methoden op
basis van GC-MS en LC-MS of
met single-residu-methoden (2)

50

Nootmuskaat
(Myristica fragrans)

— 0908 11 00,
0908 12 00

Indonesië (ID)

Aflatoxinen

20

Foelie
(Myristica fragrans)

— 0908 21 00,
0908 22 00

ex 1207 70 00;
ex 1106 30 90;
ex 2008 99 99

Nigeria (NG)

Aflatoxinen

50

— Capsicum annuum,
geheel

— 0904 21 10

Peru (PE)

Aflatoxinen en ochratoxine A

10

— Capsicum annuum,
fijngemaakt of gemalen

— ex 0904 22 00

(Diervoeders en
levensmiddelen)
Toevoegingsmiddelen voor
diervoeders en
voormengsels

(Diervoeders)
Okra’s

(Levensmiddelen — vers)

(Levensmiddelen —
gedroogde specerijen)
Watermeloen (egusi,
Citrullus lanatus) pitten en
afgeleide producten
(Levensmiddelen)
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(beoogd gebruik)

— Andere gedroogde
vruchten van het
geslacht Capsicum of
van het geslacht
Pimenta dan nietscherpsmakende pepers
(Capsicum annuum),
geheel
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GN-code (1)

Land van oorsprong
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Gevaar

Frequentie
van
materiële en
overeen
stemmings
controles
(%)

— 0904 21 90

(Levensmiddelen —
gedroogde specerijen)
ex 0709 60 99

Thailand (TH)

Residuen van bestrijdingsmidde
len, zoals gebleken uit analyse
met multiresidu-methoden op
basis van GC-MS en LC-MS of
met single-residu-methoden (9)

10

— Korianderblad

— ex 0709 99 90

Thailand (TH)

Salmonella (6)

10

— Basilicum (heilig, zoet)

— ex 1211 90 85

— Munt

— ex 1211 90 85

Thailand (TH)

Residuen van bestrijdingsmidde
len, zoals gebleken uit analyse
met multiresidu-methoden op
basis van GC-MS en LC-MS of
met single-residu-methoden (4)

20

Thailand (TH)

Residuen van bestrijdingsmidde
len, zoals gebleken uit analyse
met multiresidu-methoden op
basis van GC-MS en LC-MS of
met single-residu-methoden (4)

50

Turkije (TR)

Residuen van bestrijdingsmidde
len, zoals gebleken uit analyse
met multiresidu-methoden op
basis van GC-MS en LC-MS of
met single-residu-methoden (8)

10

0806 20

Oezbekistan (UZ)

Ochratoxine A

50

— 1202 41 00

Zuid-Afrika (ZA)

Aflatoxinen

10

Pepers (andere dan nietscherpsmakende) (Capsicum
spp.)
(Levensmiddelen — vers)

(Levensmiddelen — verse
kruiden)
— Korianderblad

— ex 0709 99 90

— Basilicum (heilig, zoet)

— ex 1211 90 85

(Levensmiddelen — verse
kruiden)
— Kousenband
(Vigna unguiculata spp.
sesquipedalis)

— ex 0708 20 00;
ex 0710 22 00

— Aubergines

— 0709 30 00;
ex 0710 80 95

— Koolsoorten

— 0704;
ex 0710 80 95

(Levensmiddelen — verse,
gekoelde of bevroren groenten)
— Niet-scherpsmakende
pepers (Capsicum
annuum)

— 0709 60 10;
0710 80 51

— Tomaten

— 0702 00 00;
0710 80 70

(Levensmiddelen — verse,
gekoelde of bevroren groenten)
Gedroogde druiven
(Levensmiddelen)
— Grondnoten in de dop
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Diervoeders en levensmiddelen
(beoogd gebruik)
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GN-code (1)

— Grondnoten, gedopt

— 1202 42 00

— Pindakaas

— 2008 11 10

— Grondnoten, op andere
wijze bereid of
verduurzaamd

— 2008 11 91;
2008 11 96;
2008 11 98

Land van oorsprong

19.6.2012

Gevaar

Frequentie
van
materiële en
overeen
stemmings
controles
(%)

(Diervoeders en
levensmiddelen)
(1) Indien slechts bepaalde onder een GN-code vallende producten hoeven te worden onderzocht en in de goederennomenclatuur geen
specifieke onderverdeling voor die code bestaat, is de GN-code aangegeven met „ex” (bijvoorbeeld ex 1006 30: alleen basmatirijst voor
rechtstreekse menselijke consumptie).
(2) Met name residuen van: acefaat, methamidofos, triazofos, endosulfan, monocrotofos, methomyl, thiodicarb, diafenthiuron,
thiamethoxam, fipronil, oxamyl, acetamipirid, indoxacarb, mandipropamid.
(3) Met name residuen van: amitraz, acefaat, aldicarb, benomyl, carbendazim, chloorfenapyr, chloorpyrifos, CS2 (dithiocarbamaten),
diafenthiuron, diazinon, dichloorvos, dicofol, dimethoaat, endosulfan, fenamidone, imidacloprid, malathion, methamidofos,
methiocarb, methomyl, monocrotofos, omethoaat, oxamyl, profenofos, propiconazool, thiabendazool, thiacloprid.
(4) Met name residuen van: acefaat, carbaryl, carbendazim, carbofuran, chloorpyrifos, chloorpyrifos-methyl, dimethoaat, ethion, malathion,
metalaxyl, methamidofos, methomyl, monocrotofos, omethoaat, profenofos, prothiofos, quinalfos, triadimefon, triazofos, dicrotofos,
EPN, triforine.
(5) Met name residuen van: triazofos, oxydemeton-methyl, chloorpyrifos, acetamiprid, thiamethoxam, clothianidin, methamidofos, acefaat,
propargite, monocrotofos.
(6) Referentiemethode EN/ISO 6579 of een ten opzichte van die methode gevalideerde methode overeenkomstig artikel 5 van
Verordening (EG) nr. 2073/2005 van de Commissie (PB L 338 van 22.12.2005, blz. 1).
(7) Met name residuen van: carbendazim, cyfluthrin, cyprodinil, diazinon, dimethoaat, ethion, fenitrothion, fenpropathrin, fludioxonil,
hexaflumuron, lambda-cyhalothrin, methiocarb, methomyl, omethoaat, oxamyl, fenthoaat, thiofanaat-methyl.
(8) Met name residuen van: methomyl, oxamyl, carbendazim, clofentezine, diafenthiuron, dimethoaat, formetanaat, malathion,
procymidon, tetradifon, thiofanaat-methyl.
(9) Met name residuen van: carbofuran, methomyl, omethoaat, dimethoaat, triazofos, malathion, profenofos, prothiofos, ethion,
carbendazim, triforine, procymidon, formetanaat.
(10) Met name residuen van: buprofezin; imidacloprid; fenvaleraat en esfenvaleraat (som van RS- en SR-isomeer); profenofos; trifluraline;
triazofos; triadimefon en triadimenol (som van triadimefon en triadimenol), cypermethrin (cypermethrin inclusief andere mengsels van
de samenstellende isomeren (som van de isomeren)).
(11) Met name residuen van: triazofos, triadimefon en triadimenol (som van triadimefon en triadimenol), parathion-methyl, fenthoaat,
methidathion.
(12) Met name residuen van: carbofuran (som), chloorpyrifos, cypermethrin (som), cyproconazool, dicofol (som), difenoconazool,
dinotefuran, ethion, flusilazool, folpet, prochloraz, profenofos, propiconazool, thiofanaat-methyl en triforine.”

