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2.1 Algemeen 

2.2 Diervoeder 

https://eur-lex.europa.eu/legal-
content/NL/TXT/?uri=uriserv%3AOJ.L_.2021.330.01.0072.01.NLD&toc=OJ%3AL%3A2021%3A330%
3ATOC

2.2-15.7 Uitvoeringsverordening (EU) 2021/1533 van de Commissie van 17 september 2021 tot 

vaststelling van bijzondere voorwaarden voor de invoer van levensmiddelen en diervoeders van 

oorsprong uit of verzonden vanuit Japan in verband met het ongeval in de kerncentrale van 

Fukushima en tot intrekking van Uitvoeringsverordening (EU) 2016/6 

https://eur-lex.europa.eu/legal-

content/NL/TXT/?uri=uriserv%3AOJ.L_.2021.345.01.0039.01.NLD&toc=OJ%3AL%3A2021%3A345%

3ATOC

2.2-10.141-1 Rectificatie van Verordening (EU) 2021/1110 van de Commissie van 6 juli 2021 tot 

wijziging van de bijlagen II en III bij Verordening (EG) nr. 396/2005 van het Europees Parlement en 

de Raad wat betreft de maximumgehalten aan residuen van ametoctradin, bixafen, fenazaquin, 

spinetoram, tefluthrin en thiëncarbazone-methyl in of op bepaalde producten (Publicatieblad van 

de Europese Unie L 239 van 7 juli 2021)

https://eur-lex.europa.eu/legal-
content/NL/TXT/?uri=uriserv%3AOJ.L_.2021.330.01.0044.01.NLD&toc=OJ%3AL%3A2021%3A330%
3ATOC

2.2-10.142 Verordening (EU) 2021/1531 van de Commissie van 17 september 2021 tot wijziging 

van de bijlagen II, III en IV bij Verordening (EG) nr. 396/2005 van het Europees Parlement en de 

Raad wat betreft de maximumgehalten aan residuen van aclonifen, acrinathrin, Bacillus pumilus 

QST 2808, ethirimol, penthiopyrad, picloram en Pseudomonas sp. stam DSMZ 13134 in of op 

bepaalde producten 

2.3 Toevoegingsmiddelen 

2.4 Bijzonder Stikstofhoudende producten 

2.5 GMO 

2.6 Dierlijke bijproducten 

https://eur-lex.europa.eu/legal-

content/NL/TXT/?uri=uriserv%3AOJ.L_.2021.336.01.0042.01.NLD&toc=OJ%3AL%3A2021%3A336%

3ATOC

2.6-2.17 Uitvoeringsverordening (EU) 2021/1699 van de Commissie van 22 september 2021 tot 

wijziging van bijlage VIII bij Verordening (EU) nr. 142/2011 wat betreft het 

modelgezondheidscertificaat voor de verplaatsing van zendingen dierlijke bijproducten vanuit 



beperkingszones die zijn ingesteld met het oog op de preventie en bestrijding van bepaalde in de 

lijst opgenomen ziekten

https://eur-lex.europa.eu/legal-
content/NL/TXT/?uri=uriserv%3AOJ.L_.2021.345.01.0001.01.NLD&toc=OJ%3AL%3A2021%3A345%
3ATOC

2.6-2.18 Uitvoeringsverordening (EU) 2021/1727 van de Commissie van 29 september 2021 tot 

wijziging en rectificatie van Uitvoeringsverordening (EU) 2021/404 tot vaststelling van de lijsten 

van derde landen en gebieden of zones daarvan waaruit de binnenkomst in de Unie van dieren, 

levende producten en producten van dierlijke oorsprong is toegestaan overeenkomstig 

Verordening (EU) 2016/429 van het Europees Parlement en de Raad (Voor de EER relevante tekst) 

2.7 Dierlijke Eiwitten 

2.8 Salmonella en andere zoönoseverwekkers 

2.9 Biologische productie 

https://eur-lex.europa.eu/legal-
content/NL/TXT/?uri=uriserv%3AOJ.L_.2021.336.01.0003.01.NLD&toc=OJ%3AL%3A2021%3A336%
3ATOC

2.9-2.1-12 Gedelegeerde Verordening (EU) 2021/1697 van de Commissie van 13 juli 2021 tot 

wijziging van Verordening (EU) 2018/848 van het Europees Parlement en de Raad wat betreft de 

criteria voor de erkenning van controleautoriteiten en controleorganen die bevoegd zijn om in 

derde landen controles op biologische producten te verrichten, en voor de intrekking van hun 

erkenning  

https://eur-lex.europa.eu/legal-

content/NL/TXT/?uri=uriserv%3AOJ.L_.2021.336.01.0007.01.NLD&toc=OJ%3AL%3A2021%3A336%

3ATOC

2.9-2.1-13 Gedelegeerde Verordening (EU) 2021/1698 van de Commissie van 13 juli 2021 tot 

aanvulling van Verordening (EU) 2018/848 van het Europees Parlement en de Raad met 

procedurele voorschriften voor de erkenning van controleautoriteiten en controleorganen die 

bevoegd zijn voor de controle van exploitanten en groepen exploitanten die in derde landen 

biologisch gecertificeerd zijn en van biologische producten in derde landen, en met voorschriften 

inzake het toezicht daarop en de door die controleautoriteiten en controleorganen uit te voeren 

controles en andere activiteiten


