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2.1 Algemeen 

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/NL/TXT/PDF/?uri=CELEX:32021R0404&from=EN
2.6-2.15 UITVOERINGSVERORDENING (EU) 2021/404 VAN DE COMMISSIE van 24 maart 2021 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 

https://eur-lex.europa.eu/legal-
content/NL/TXT/?uri=uriserv%3AOJ.L_.2021.256.01.0063.01.NLD&toc=OJ%3AL%3A2021%3A256%
3ATOC
2.6-2.16 Uitvoeringsverordening (EU) 2021/1178 van de Commissie van 16 juli 2021 tot wijziging van 
bepaalde bijlagen bij Uitvoeringsverordening (EU) 2021/404 wat betreft bepaalde lijsten van derde 
landen waaruit de binnenkomst in de Unie van dieren, levende producten en producten van dierlijke 
oorsprong is toegestaan 

2.2 Diervoeder 

https://eur-lex.europa.eu/legal-
content/NL/TXT/?uri=uriserv%3AOJ.L_.2021.238.01.0005.01.NLD&toc=OJ%3AL%3A2021%3A238%
3ATOC
2.2-10.140 Verordening (EU) 2021/1098 van de Commissie van 2 juli 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 voor 24-epibrassinolide, extract van uienbollen (Allium 
cepa L.), cyflumetofen, fludioxonil, fluroxypyr, natrium-5-nitroguaiacolaat, natrium-o-nitrofenolaat en 
natrium-p-nitrofenolaat in of op bepaalde producten 

https://eur-lex.europa.eu/legal-
content/NL/TXT/?uri=uriserv%3AOJ.L_.2021.239.01.0004.01.NLD&toc=OJ%3AL%3A2021%3A239%
3ATOC
2.2-10.141 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  

2.3 Toevoegingsmiddelen 

2.4 Bijzonder Stikstofhoudende producten 

2.5 GMO 

https://eur-lex.europa.eu/legal-
content/NL/TXT/?uri=uriserv%3AOJ.L_.2021.252.01.0001.01.NLD&toc=OJ%3AL%3A2021%3A252%
3ATOC
2.5-4.128 Uitvoeringsbesluit (EU) 2021/1161 van de Commissie van 13 juli 2021 tot wijziging van 
Besluit 2011/891/EU en Uitvoeringsbesluiten (EU) 2017/1211, (EU) 2017/1212, (EU) 2017/2449, (EU) 
2019/2085 en (EU) 2019/2086 wat betreft de vergunninghouder en zijn vertegenwoordiger in de Unie 
voor het in de handel brengen van producten die geheel of gedeeltelijk bestaan uit of zijn 
geproduceerd met bepaalde genetisch gemodificeerde organismen (Kennisgeving geschied onder 
nummer C(2021) 5148) (Slechts de tekst in de Nederlandse taal is authentiek) 



https://eur-lex.europa.eu/legal-
content/NL/TXT/?uri=uriserv%3AOJ.L_.2021.257.01.0003.01.NLD&toc=OJ%3AL%3A2021%3A257%
3ATOC
2.5-4.129 Uitvoeringsbesluit (EU) 2021/1185 van de Commissie van 13 juli 2021 tot wijziging van 
Uitvoeringsbesluit (EU) 2017/2450 wat betreft de vergunninghouder en zijn vertegenwoordiger in de 
Unie voor het in de handel brengen van producten die geheel of gedeeltelijk bestaan uit of zijn 
geproduceerd met genetisch gemodificeerde soja DAS-44406-6 (Kennisgeving geschied onder 
nummer C(2021) 5140) (Slechts de tekst in de Nederlandse taal is authentiek) 

2.6 Dierlijke bijproducten 

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_.2021.253.01.0013.01.NLD&toc=OJ%3AL%3A2021%3A253%
3ATOC
2.9-4.27 Uitvoeringsverordening (EU) 2021/1165 van de Commissie van 15 juli 2021 betreffende de 
toelating van bepaalde producten en stoffen voor gebruik in de biologische productie en de opstelling 
van de lijsten van die producten en stoffen 


