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2.1 Algemeen 

2.2 Diervoeder 

2.3 Toevoegingsmiddelen 

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

content/NL/TXT/?uri=uriserv%3AOJ.L_.2021.304.01.0021.01.NLD&toc=OJ%3AL%3A2021%3A304%

3ATOC

2.3-2.570-1 Uitvoeringsverordening (EU) 2021/1414 van de Commissie van 27 augustus 2021 tot 

rectificatie van Uitvoeringsverordening (EU) 2021/422 van de Commissie tot verlening van een 

vergunning voor een preparaat van Enterococcus faecium (DSM 7134) als toevoegingsmiddel 

voor diervoeding voor legkippen (vergunninghouder: Lactosan GmbH & Co KG)  

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

content/NL/TXT/?uri=uriserv%3AOJ.L_.2021.304.01.0005.01.NLD&toc=OJ%3AL%3A2021%3A304%

3ATOC

2.3-2.588 Uitvoeringsverordening (EU) 2021/1409 van de Commissie van 27 augustus 2021 tot 

verlening van een vergunning voor fytomenadion als toevoegingsmiddel voor diervoeding voor 

paarden  

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

content/NL/TXT/?uri=uriserv%3AOJ.L_.2021.304.01.0008.01.NLD&toc=OJ%3AL%3A2021%3A304%

3ATOC

2.3-2.589 Uitvoeringsverordening (EU) 2021/1410 van de Commissie van 27 augustus 2021 tot 

verlening van een vergunning voor een preparaat van Bacillus licheniformis DSM 28710 als 

toevoegingsmiddel voor diervoeding voor legkippen, minder gangbare pluimveesoorten 

gehouden voor legdoeleinden, pluimveesoorten gehouden voor fokdoeleinden en siervogels  

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

content/NL/TXT/?uri=uriserv%3AOJ.L_.2021.304.01.0011.01.NLD&toc=OJ%3AL%3A2021%3A304%

3ATOC

2.3-2.590 Uitvoeringsverordening (EU) 2021/1411 van de Commissie van 27 augustus 2021 tot 

verlenging van de vergunning voor Clostridium butyricum FERM BP-2789 als toevoegingsmiddel 

voor diervoeding voor opfokleghennen, mestkalkoenen, opfokkalkoenen, minder gangbare 

vogelsoorten (met uitzondering van legvogels), gespeende biggen en gespeende biggen van 

minder gangbare varkenssoorten, tot verlening van een vergunning voor dat toevoegingsmiddel 

voor mestkippen, speenvarkens en speenvarkens van minder gangbare varkenssoorten, en tot 

intrekking van de Uitvoeringsverordeningen (EU) nr. 373/2011, (EU) nr. 374/2013 en (EU) 

nr. 1108/2014 (vergunninghouder Miyarisan Pharmaceutical Co. Ltd vertegenwoordigd door 

Huvepharma NV Belgium) 



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

content/NL/TXT/?uri=uriserv%3AOJ.L_.2021.304.01.0014.01.NLD&toc=OJ%3AL%3A2021%3A304%

3ATOC

2.3-2.591 Uitvoeringsverordening (EU) 2021/1412 van de Commissie van 27 augustus 2021 tot 

verlening van een vergunning voor chelaat van ijzer(III)citraat als toevoegingsmiddel voor 

diervoeding voor biggen en minder gangbare varkenssoorten (vergunninghouder: Akeso 

Biomedical, Inc. USA, in de Unie vertegenwoordigd door Pen & Tec Consulting SLU)  

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

content/NL/TXT/?uri=uriserv%3AOJ.L_.2021.304.01.0018.01.NLD&toc=OJ%3AL%3A2021%3A304%

3ATOC

2.3-2.592 Uitvoeringsverordening (EU) 2021/1413 van de Commissie van 27 augustus 2021 tot 

verlening van een vergunning voor endo-1,4-bèta-xylanase geproduceerd door Bacillus subtilis 

LMG-S 15136 als toevoegingsmiddel voor diervoeding voor zogende zeugen (vergunninghouder 

Beldem, een onderdeel van Puratos NV) 

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

content/NL/TXT/?uri=uriserv%3AOJ.L_.2021.307.01.0009.01.NLD&toc=OJ%3AL%3A2021%3A307%

3ATOC

2.3-2.593 Uitvoeringsverordening (EU) 2021/1424 van de Commissie van 31 augustus 2021 tot 

verlenging van de vergunning voor een preparaat van Enterococcus faecium DSM 7134 als 

toevoegingsmiddel voor diervoeding voor mestkippen, en tot intrekking van Verordening (EU) 

nr. 998/2010 (vergunninghouder Lactosan GmbH & Co KG)  

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

content/NL/TXT/?uri=uriserv%3AOJ.L_.2021.307.01.0012.01.NLD&toc=OJ%3AL%3A2021%3A307%

3ATOC

2.3-2.594 Uitvoeringsverordening (EU) 2021/1425 van de Commissie van 31 augustus 2021 tot 

verlening van een vergunning voor mangaanchelaat van lysine en glutaminezuur als 

toevoegingsmiddel voor diervoeding voor alle diersoorten  

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

content/NL/TXT/?uri=uriserv%3AOJ.L_.2021.307.01.0017.01.NLD&toc=OJ%3AL%3A2021%3A307%

3ATOC

2.3-2.595 Uitvoeringsverordening (EU) 2021/1426 van de Commissie van 31 augustus 2021 tot 

verlening van een vergunning voor serineprotease geproduceerd door Bacillus licheniformis DSM 

19670 als toevoegingsmiddel voor diervoeding voor mestkippen (vergunninghouder: DSM 

Nutritional Products Ltd, in de Unie vertegenwoordigd door DSM Nutritional Products Sp. z o.o.)  

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

content/NL/TXT/?uri=uriserv%3AOJ.L_.2021.309.01.0005.01.NLD&toc=OJ%3AL%3A2021%3A309%

3ATOC

2.3-2.596 Uitvoeringsverordening (EU) 2021/1431 van de Commissie van 1 september 2021 tot 

verlening van een vergunning voor muramidase geproduceerd door Trichoderma reesei DSM 

32338 als toevoegingsmiddel voor diervoeding voor gespeende biggen (vergunninghouder DSM 

Nutritional Products Ltd, in de Unie vertegenwoordigd door DSM Nutritional Products Sp. z o.o.) 

2.4 Bijzonder Stikstofhoudende producten 

2.5 GMO 



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

content/NL/TXT/?uri=uriserv%3AOJ.L_.2021.300.01.0004.01.NLD&toc=OJ%3AL%3A2021%3A300%

3ATOC

2.5-4.130 Uitvoeringsbesluit (EU) 2021/1385 van de Commissie van 17 augustus 2021 tot 

verlenging van de vergunning voor het in de handel brengen van diervoeders en van andere 

producten dan levensmiddelen en diervoeders die geheel of gedeeltelijk bestaan uit het 

genetisch gemodificeerde koolzaad GT73 (MON-ØØØ73-7), overeenkomstig Verordening (EG) 

nr. 1829/2003 van het Europees Parlement en de Raad (Kennisgeving geschied onder nummer 

C(2021) 5992) 

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

content/NL/TXT/?uri=uriserv%3AOJ.L_.2021.300.01.0010.01.NLD&toc=OJ%3AL%3A2021%3A300%

3ATOC

2.5-4.131 Uitvoeringsbesluit (EU) 2021/1386 van de Commissie van 17 augustus 2021 tot 

verlening van een vergunning voor het in de handel brengen van producten die geheel of 

gedeeltelijk bestaan uit of zijn geproduceerd met genetisch gemodificeerde soja DAS-81419-2 

overeenkomstig Verordening (EG) nr. 1829/2003 van het Europees Parlement en de Raad 

(Kennisgeving geschied onder nummer C(2021) 5993) 

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

content/NL/TXT/?uri=uriserv%3AOJ.L_.2021.300.01.0016.01.NLD&toc=OJ%3AL%3A2021%3A300%

3ATOC

2.5-4.132 Uitvoeringsbesluit (EU) 2021/1387 van de Commissie van 17 augustus 2021 tot 

verlening van een vergunning voor het in de handel brengen van producten die geheel of 

gedeeltelijk bestaan uit of zijn geproduceerd met genetisch gemodificeerde soja DAS-81419-2 × 

DAS-44406-6 overeenkomstig Verordening (EG) nr. 1829/2003 van het Europees Parlement en de 

Raad (Kennisgeving geschied onder nummer C(2021) 5994)  

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

content/NL/TXT/?uri=uriserv%3AOJ.L_.2021.300.01.0022.01.NLD&toc=OJ%3AL%3A2021%3A300%

3ATOC

2.5-4.133 Uitvoeringsbesluit (EU) 2021/1388 van de Commissie van 17 augustus 2021 tot 

verlening van een vergunning voor het in de handel brengen van producten die geheel of 

gedeeltelijk bestaan uit of zijn geproduceerd met genetisch gemodificeerde mais 1507 × MIR162 

× MON810 × NK603 en genetisch gemodificeerde mais die tot stand is gekomen door 

combinatie van twee of drie van de afzonderlijke transformatiestappen 1507, MIR162, MON810 

en NK603, overeenkomstig Verordening (EG) nr. 1829/2003 van het Europees Parlement en de 

Raad (Kennisgeving geschied onder nummer C(2021) 5995)  

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

content/NL/TXT/?uri=uriserv%3AOJ.L_.2021.300.01.0029.01.NLD&toc=OJ%3AL%3A2021%3A300%

3ATOC

2.5-4.134 Uitvoeringsbesluit (EU) 2021/1389 van de Commissie van 17 augustus 2021 tot 

verlening van een vergunning voor het in de handel brengen van producten die geheel of 

gedeeltelijk bestaan uit of zijn geproduceerd met het genetisch gemodificeerd katoen GHB614 × 

T304-40 × GHB119 overeenkomstig Verordening (EG) nr. 1829/2003 van het Europees Parlement 

en de Raad (Kennisgeving geschied onder nummer C(2021) 5996)  



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

content/NL/TXT/?uri=uriserv%3AOJ.L_.2021.300.01.0035.01.NLD&toc=OJ%3AL%3A2021%3A300%

3ATOC

2.5-4.135 Uitvoeringsbesluit (EU) 2021/1390 van de Commissie van 17 augustus 2021 tot 

verlening van een vergunning voor het in de handel brengen van producten die geheel of 

gedeeltelijk bestaan uit of zijn geproduceerd met de genetisch gemodificeerde mais MZIR098 

(SYN-ØØØ98-3) overeenkomstig Verordening (EG) nr. 1829/2003 van het Europees Parlement en 

de Raad (Kennisgeving geschied onder nummer C(2021) 5997)  

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

content/NL/TXT/?uri=uriserv%3AOJ.L_.2021.300.01.0041.01.NLD&toc=OJ%3AL%3A2021%3A300%

3ATOC

2.5-4.136 Uitvoeringsbesluit (EU) 2021/1391 van de Commissie van 17 augustus 2021 tot 

verlening van een vergunning voor het in de handel brengen van producten die geheel of 

gedeeltelijk bestaan uit of zijn geproduceerd met het genetisch gemodificeerde koolzaad Ms8 × 

Rf3 × GT73, Ms8 × GT73 en Rf3 × GT73 krachtens Verordening (EG) nr. 1829/2003 van het 

Europees Parlement en de Raad (Kennisgeving geschied onder nummer C(2021) 5998)  

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

content/NL/TXT/?uri=uriserv%3AOJ.L_.2021.300.01.0048.01.NLD&toc=OJ%3AL%3A2021%3A300%

3ATOC

2.5-4.137 Uitvoeringsbesluit (EU) 2021/1392 van de Commissie van 17 augustus 2021 tot 

verlenging van de vergunning voor het in de handel brengen van producten die geheel of 

gedeeltelijk bestaan uit of zijn geproduceerd met genetisch gemodificeerde mais Bt11 (SYN-

BTØ11-1) overeenkomstig Verordening (EG) nr. 1829/2003 van het Europees Parlement en de 

Raad (Kennisgeving geschied onder nummer C(2021) 5999) (Voor de EER relevante tekst) 

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

content/NL/TXT/?uri=uriserv%3AOJ.L_.2021.300.01.0054.01.NLD&toc=OJ%3AL%3A2021%3A300%

3ATOC

2.5-4.138 Uitvoeringsbesluit (EU) 2021/1393 van de Commissie van 17 augustus 2021 tot 

verlenging van de vergunning voor het in de handel brengen van producten die geheel of 

gedeeltelijk bestaan uit of zijn geproduceerd met genetisch gemodificeerde mais MON 88017 × 

MON 810 (MON-88Ø17-3 × MON-ØØ81Ø-6) overeenkomstig Verordening (EG) nr. 1829/2003 

van het Europees Parlement en de Raad (Kennisgeving geschied onder nummer C(2021) 6001)  

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

content/NL/TXT/?uri=uriserv%3AOJ.L_.2021.300.01.0060.01.NLD&toc=OJ%3AL%3A2021%3A300%

3ATOC

2.5-4.139 Uitvoeringsbesluit (EU) 2021/1394 van de Commissie van 17 augustus 2021 tot 

verlening van een vergunning voor het in de handel brengen van producten die geheel of 

gedeeltelijk bestaan uit of zijn geproduceerd met genetisch gemodificeerde mais MON 87427 × 

MON 87460 × MON 89034 × 1507 × MON 87411 × 59122 en genetisch gemodificeerde 

maisrassen die twee, drie, vier of vijf van de afzonderlijke transformatiestappen MON 87427, 

MON 87460, MON 89034, 1507, MON 87411 en 59122 combineren, overeenkomstig Verordening 

(EG) nr. 1829/2003 van het Europees Parlement en de Raad (Kennisgeving geschied onder 

nummer C(2021) 6002) (Slechts de tekst in de Nederlandse taal is authentiek)  

2.6 Dierlijke bijproducten 



2.7 Dierlijke Eiwitten 

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

content/NL/TXT/?uri=uriserv%3AOJ.L_.2021.295.01.0001.01.NLD&toc=OJ%3AL%3A2021%3A295%

3ATOC

2.7-1.14 Verordening (EU) 2021/1372 van de Commissie van 17 augustus 2021 tot wijziging van 

bijlage IV bij Verordening (EG) nr. 999/2001 van het Europees Parlement en de Raad wat betreft 

het verbod op het vervoederen van dierlijke eiwitten aan andere niet-herkauwende 

landbouwhuisdieren dan pelsdieren 

2.8 Salmonella en andere zoönoseverwekkers 

2.9 Biologische productie 

https://eur-lex.europa.eu/legal-
content/NL/TXT/?uri=uriserv%3AOJ.L_.2021.292.01.0020.01.NLD&toc=OJ%3AL%3A2021%3A292
%3ATOC

2.9-2.1-10 Gedelegeerde Verordening (EU) 2021/1342 van de Commissie van 27 mei 2021 tot 

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

voorschriften inzake de informatie die door derde landen en door controleautoriteiten en 

controleorganen moet worden verzonden met het oog op het toezicht op hun erkenning uit 

hoofde van artikel 33, leden 2 en 3, van Verordening (EG) nr. 834/2007 van de Raad voor 

ingevoerde biologische producten en de maatregelen die bij de uitoefening van dat toezicht 

moeten worden genomen 

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

content/NL/TXT/?uri=uriserv%3AOJ.L_.2021.297.01.0024.01.NLD&toc=OJ%3AL%3A2021%3A297%

3ATOC

2.9-2.1-11 Uitvoeringsverordening (EU) 2021/1378 van de Commissie van 19 augustus 2021 tot 

vaststelling van bepaalde voorschriften betreffende het certificaat dat wordt afgegeven aan 

exploitanten, groepen exploitanten en exporteurs in derde landen die betrokken zijn bij de invoer 

van biologische producten en omschakelingsproducten in de Unie en tot vaststelling van de lijst 

van overeenkomstig Verordening (EU) 2018/848 van het Europees Parlement en de Raad erkende 

controleautoriteiten en controleorganen 


