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KOMMISJONENS GJENNOMFØRINGSBESLUTNING (EU) 2016/1196 

av 20. juli 2016 

om endring av vedleggene til vedtak 2007/275/EF om lister over dyr og produkter som skal 

kontrolleres på grensekontrollstasjonene i samsvar med rådsdirektiv 91/496/EØF og 

97/78/EF 

[meddelt under nummer K(2016) 4494](*) 

EUROPAKOMMISJONEN HAR –– 

under henvisning til traktaten om Den europeiske unions virkemåte, 

under henvisning til rådsdirektiv 91/496/EØF av 15. juli 1991 om fastsettelse av prinsippene for organisering av veteri-

nærkontrollene av dyr som innføres til Fellesskapet fra tredjestater, og om endring av direktiv 89/662/EØF, 90/425/EØF og 

90/675/EØF(1), særlig artikkel 4 nr. 5, 

under henvisning til rådsdirektiv 97/78/EF av 18. desember 1997 om fastsettelse av prinsippene for organisering av veteri-

nærkontrollene av produkter som innføres til Fellesskapet fra tredjestater(2), særlig artikkel 3 nr. 5, og 

ut fra følgende betraktninger: 

1) Ved kommisjonsvedtak 2007/275/EF(3) er det fastsatt at dyr og produkter oppført i vedlegg I til nevnte vedtak skal 

gjennomgå veterinærkontroller på grensekontrollstasjoner i samsvar med direktiv 91/496/EØF og 97/78/EF («veterinær-

kontroller»). I vedtak 2007/275/EF er det også fastsatt et unntak fra slike veterinærkontroller for visse sammensatte 

produkter og for de næringsmidler som er oppført i vedlegg II til nevnte vedtak. 

2) Listen i vedlegg I til vedtak 2007/275/EF inneholder dyr og produkter i samsvar med Den kombinerte nomenklatur 

(«KN») fastsatt i rådsforordning (EØF) nr. 2658/87(4). Listen brukes av vedkommende myndigheter i medlemsstatene 

som et første trinn for å velge ut forsendelser som skal gjennomgå veterinærkontroller. 

3) KN-kodene som er fastsatt i forordning (EØF) nr. 2658/87, er blitt ajourført flere ganger siden vedtak 2007/275/EF ble 

vedtatt, og de siste endringene er fastsatt i Kommisjonens gjennomføringsforordning (EU) 2015/1754(5). Ettersom det er 

gjort flere endringer i KN-kodene for produkter av animalsk opprinnelse, bør listen i vedlegg I til vedtak 2007/275/EF 

ajourføres for å ta hensyn til disse endringene. 

4) For flere KN-posisjoner og KN-koder som er angitt i vedlegg I til vedtak 2007/275/EF, utgjør produkter av animalsk 

opprinnelse bare en liten del av varene i den relevante KN-posisjonen eller KN-koden. I slike tilfeller viser kolonne 3 i 

ovennevnte liste til Unionens gjeldende veterinærregelverk, og gir detaljerte opplysninger om de dyrene og produktene 

som skal gjennomgå veterinærkontroller. Av hensyn til terminologien og henvisningene i andre deler av Unionens 

veterinærregelverk bør henvisningene i vedtak 2007/275/EF ajourføres for å bringes i samsvar med Unionens gjeldende 

veterinærregelverk. 

5) For å sikre konsekvens i Unionens regelverk bør listen i vedlegg I til vedtak 2007/275/EF ajourføres for å ta hensyn til 

endringene i KN-kodene og i Unionens veterinærregelverk. Vedlegg I til vedtak 2007/275/EF bør derfor endres. 

  

(*)  Denne unionsrettsakten, kunngjort i EUT L 197 av 22.7.2016, s. 10, er omhandlet i EØS-komiteens beslutning nr. 2/2017 av 3. februar 2017 

om endring av EØS-avtalens vedlegg I (Veterinære og plantesanitære forhold), se EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende nr. 78 

av 22.11.2018, s. 3. 

(1) EFT L 268 av 24.9.1991, s. 56. 

(2) EFT L 24 av 30.1.1998, s. 9. 

(3) Kommisjonsvedtak 2007/275/EF av 17. april 2007 om lister over dyr og produkter som skal kontrolleres på grensekontrollstasjonene i 

samsvar med rådsdirektiv 91/496/EØF og 97/78/EF (EUT L 116 av 4.5.2007, s. 9). 

(4) Rådsforordning (EØF) nr. 2658/87 av 23. juli 1987 om toll- og statistikknomenklaturen og om den felles tolltariff (EFT L 256 av 7.9.1987, 

s. 1). 

(5) Kommisjonens gjennomføringsforordning (EU) 2015/1754 av 6. oktober 2015 om endring av vedlegg I til rådsforordning (EØF) 

nr. 2658/87 om toll- og statistikknomenklaturen og om den felles tolltariff (EUT L 285 av 30.10.2015, s. 1). 
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6) Sammensatte produkter og næringsmidler oppført i vedlegg II til vedtak 2007/275/EF skal ikke gjennomgå 

veterinærkontroll. De bør derfor identifiseres tydelig og knyttes til sine KN-koder. Videre bør visse sammensatte 

produkter og næringsmidler fjernes fra listen i vedlegg II til vedtak 2007/275/EF. Listen bør derfor endres. 

7) Vedtak 2007/275/EF bør derfor endres. 

8) Tiltakene fastsatt i denne beslutning er i samsvar med uttalelse fra Den faste komité for planter, dyr, næringsmidler og 

fôr — 

TRUFFET DENNE BESLUTNING: 

Artikkel 1 

Vedleggene til vedtak 2007/275/EF endres i samsvar med vedlegget til denne beslutning. 

Artikkel 2 

Denne beslutning får anvendelse fra 1. januar 2017. 

Artikkel 3 

Denne beslutning er rettet til medlemsstatene. 

Utferdiget i Brussel 20. juli 2016. 

 For Kommisjonen 

 Vytenis ANDRIUKAITIS 

 Medlem av Kommisjonen 

 _____   
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VEDLEGG 

I vedlegg I og II til vedtak 2007/275/EF gjøres følgende endringer: 

1)  I vedlegg I gjøres følgende endringer: 

a)  I KAPITTEL 2 skal tabellen lyde: 

«KN-kode Varebeskrivelse Avgrensning og forklaring 

(1) (2) (3) 

0201 Kjøtt av storfe, ferskt eller kjølt Alle. Råvarer som ikke er beregnet på eller er uegnet til 

konsum, omfattes imidlertid ikke av denne koden. 

0202 Kjøtt av storfe, fryst Alle. Råvarer som ikke er beregnet på eller er uegnet til 

konsum, omfattes imidlertid ikke av denne koden. 

0203 Kjøtt av svin, ferskt, kjølt eller fryst Alle. Råvarer som ikke er beregnet på eller er uegnet til 

konsum, omfattes imidlertid ikke av denne koden. 

0204 Kjøtt av sauer eller geiter, ferskt, 

kjølt eller fryst 

Alle. Råvarer som ikke er beregnet på eller er uegnet til 

konsum, omfattes imidlertid ikke av denne koden. 

020500 Kjøtt av hester, esler, muldyr eller 

mulesler, ferskt, kjølt eller fryst 

Alle. Råvarer som ikke er beregnet på eller er uegnet til 

konsum, omfattes imidlertid ikke av denne koden. 

0206 Spiselig slakteavfall av storfe, svin, 

sauer, geiter, hester, esler, muldyr 

eller mulesler, ferskt, kjølt eller fryst 

Alle. Råvarer som ikke er beregnet på eller er uegnet til 

konsum, omfattes imidlertid ikke av denne koden. 

0207 Kjøtt og spiselig slakteavfall av 

fjørfe, ferskt, kjølt eller fryst, som 

tilhører posisjon 0105 

Alle. Råvarer som ikke er beregnet på eller er uegnet til 

konsum, omfattes imidlertid ikke av denne koden. 

0208 Annet kjøtt og spiselig slakteavfall, 

ferskt, kjølt eller fryst 

Alle. Råvarer som ikke er beregnet på eller er uegnet til 

konsum, omfattes imidlertid ikke av denne koden. 

Omfatter andre råvarer for framstilling av gelatin eller 

kollagen beregnet på konsum. Omfatter alt kjøtt og spiselig 

slakteavfall fra følgende underposisjoner: 

0208 10 (av kaniner eller harer) 

0208 30 00 (av primater) 

0208 40 (av hvaler, delfiner og niser (pattedyr i ordenen 

Cetacea), av manater og dugonger (pattedyr i ordenen 

Sirenia), av seler, sjøløver og hvalrosser (pattedyr i under-

ordenen Pinnipedia)) 

0208 50 00 (av krypdyr, herunder slanger og skilpadder) 

0208 60 00 (av kameler og andre dyr av kamelfamilien 

(Camelidae)) 

0208 90 (andre: av tamduer, vilt unntatt kaniner eller harer): 

omfatter kjøtt av vaktel, reinsdyr eller andre pattedyrarter. 

Omfatter froskelår under KN-kode 0208 90 70. 
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«KN-kode Varebeskrivelse Avgrensning og forklaring 

(1) (2) (3) 

0209 Svinefett, rent kjøtt og fjørfefett, 

ikke utsmeltet eller ekstrahert på 

annen måte, ferskt, kjølt, fryst, 

saltet, i saltlake, tørket eller røykt 

Alle: Omfatter både fett og bearbeidet fett som beskrevet i 

kolonne 2, selv om det bare er egnet til industriell bruk 

(uegnet til konsum). 

0210 Kjøtt og spiselig slakteavfall, saltet, 

i saltlake, tørket eller røykt, spiselig 

mel av kjøtt eller slakteavfall 

Alle: Omfatter kjøtt, kjøttprodukter og andre produkter av 

animalsk opprinnelse. 

Råvarer som ikke er beregnet på eller er uegnet til konsum, 

omfattes imidlertid ikke av denne koden. 

Omfatter bearbeidet animalsk protein og tørkede griseører 

beregnet på konsum. Selv når tørkede griseører brukes til fôr 

kan de i henhold til vedlegget til kommisjonsforordning 

(EF) nr. 1125/2006(*) omfattes av 0210 99 49. Tørket 

slakteavfall og griseører som er uegnet til konsum, omfattes 

imidlertid av 0511 99 85. 

Bein beregnet på konsum omfattes av posisjon 0506. 

Pølser omfattes av posisjon 1601. 

Ekstrakter og safter av kjøtt omfattes av posisjon 1603. 

Fettgrever omfattes av posisjon 2301.» 

(*) Kommisjonsforordning (EF) nr. 1125/2006 av 21. juli 2006 om tariffering av visse varer i Den kombinerte nomenklatur (EUT  

L 200 av 22.7.2006, s. 3). 

b)  I KAPITTEL 5 gjøres følgende endringer i tabellen: 

i)  Posten for posisjon 0506 skal lyde: 

KN-kode Varebeskrivelse Avgrensning og forklaring 

(1) (2) (3) 

«0506 Bein og hornkjegler, avfettet, 

syrebehandlet eller befridd for 

gelatin, ubearbeidet eller enkelt 

bearbeidet (men ikke tilskåret), 

pulver og avfall av bein og 

hornkjegler 

Omfatter bein som brukes som tyggebein til hunder og 

bein til framstilling av gelatin eller kollagen, dersom de 

kommer fra skrotter som er blitt slaktet for konsum. 

Beinmel beregnet på konsum omfattes av posisjon 0410. 

Særlige krav til slike produkter som ikke er beregnet på 

konsum, er fastsatt i rad 6 (jakttrofeer) og i rad 11 (bein 

og beinprodukter (unntatt beinmel), horn og horn-

produkter (unntatt hornmel) samt hover og hovprodukter 

(unntatt hovmel) beregnet på annen bruk enn til fôr, 

organisk gjødsel eller jordforbedringsmiddel) og i rad 12 

(tyggesaker til hunder) i tabell 2 i kapittel II avsnitt 1 i 

vedlegg XIV til forordning (EU) nr. 142/2011.» 
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ii)  Posten for KN-kode 0508 00 00 skal lyde: 

KN-kode Varebeskrivelse Avgrensning og forklaring 

(1) (2) (3) 

«Ex 0508 00 00 Korall og lignende materialer, 

ubearbeidet eller enkelt bearbeidet, 

men ikke behandlet på annen måte, 

skall av bløtdyr, krepsdyr eller pigg-

huder og ryggskall av blekksprut, 

ubearbeidet eller enkelt bearbeidet, 

men ikke tilskåret, pulver og avfall 

derav 

Tomme skall til bruk i næringsmidler og som råvare til 

glukosamin. 

I tillegg omfattes skall, herunder ryggskallet til blekk-

sprut, som inneholder bløtvev og kjøtt som nevnt i punkt 

k) i) i artikkel 10 i forordning (EF) nr. 1069/2009.» 

iii) Posten for posisjon Ex 0511skal lyde: 

KN-kode Varebeskrivelse Avgrensning og forklaring 

(1) (2) (3) 

«Ex 0511 Animalske produkter ikke nevnt 

eller innbefattet annet sted; døde dyr 

av de slag som hører inn under 

kapittel 1 eller 3, uegnet til konsum 

Alle: Omfatter underposisjonene 0511 10–0511 99. 

Omfatter genetisk materiale (sæd og embryoer fra dyr 

som storfe, sauer, geiter, dyr av hestefamilien og svin) 

og animalske biprodukter av kategori 1 og 2 som nevnt i 

artikkel 8 og 9 i forordning (EF) nr. 1069/2009. 

Følgende er eksempler på animalske produkter som 

omfattes av underposisjon 0511 10–0511 99: 

0511 10 00 (storfesæd). 

0511 91 (produkter av fisk eller krepsdyr, bløtdyr eller 

andre virvelløse dyr som lever i vann): Alle, omfatter 

fiskeegg til klekking, døde dyr, animalske biprodukter 

til framstilling av fôr til kjæledyr, legemidler og andre 

tekniske produkter. Omfatter døde dyr nevnt i kapittel 3, 

ikke-spiselige eller klassifisert som uegnet til konsum, 

for eksempel dafnier, også kalt vannlopper, og andre 

ostracoda eller phyllopoda, tørket, til fôr til akvariefisk, 

omfatter agn. 

Ex 0511 99 10 (sener og nerver, avklipp og lignende 

avfall av rå huder og skinn). 

Veterinærkontroll er nødvendig for huder og skinn som 

ikke er behandlet i henhold til punkt C 2 i kapittel V i 

vedlegg XIII til forordning (EU) nr. 142/2011, dersom 

de ikke oppfyller bestemmelsene i artikkel 41 nr. 3 i 

forordning (EF) nr. 1069/2009. 

Ex 0511 99 31 (svamper, naturlige, av animalsk 

opprinnelse): alle dersom de er beregnet på konsum. 

Dersom ikke, bare svamper beregnet på fôr til kjæledyr. 

Særlige krav til produkter som ikke er beregnet på 

konsum, er fastsatt i rad 12 i tabell 2 i kapittel II 

avsnitt 1 i vedlegg XIV til forordning (EU) 

nr. 142/2011. 
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KN-kode Varebeskrivelse Avgrensning og forklaring 

(1) (2) (3) 

  Ex 0511 99 39 (andre svamper, naturlige, av animalsk 

opprinnelse): alle dersom beregnet på konsum. Hvis 

ikke,bare svamper beregnet på fôr til kjæledyr. Særlige 

krav til produkter som ikke er beregnet på konsum, er 

fastsatt i rad 12 i tabell 2 i kapittel II avsnitt 1 i 

vedlegg XIV til forordning (EU) nr. 142/2011. 

0511 99 85 (andre animalske produkter ikke nevnt eller 

innbefattet annet sted; døde dyr av de slag som hører inn 

under kapittel 1, uegnet til konsum): alle: embryoer, 

egg, sæd og genetisk materiale som ikke hører inn 

under 0511 10, og som kommer fra andre arter enn 

storfe, omfattes av denne posisjonen. Omfatter animals-

ke biprodukter til framstilling av fôr til kjæledyr eller 

andre tekniske produkter. 

Omfatter ubehandlet hestehår, biavlsprodukter unntatt 

voks til biavl eller teknisk bruk, spermasett til teknisk 

bruk, døde dyr nevnt i kapittel 1 som ikke er spiselige 

eller ikke er beregnet på konsum (for eksempel hunder, 

katter, insekter), animalsk materiale der de vesentlige 

egenskapene ikke er endret, og spiselig dyreblod, 

unntatt fra fisk, beregnet på konsum.» 

c)  Nytt KAPITTEL 6 skal lyde: 

«KAPITTEL 6 

Levende trær og andre planter; løker, røtter og liknende; avskårne blomster og blad til pryd 

Generelle merknader 

 Dette kapittel omfatter mycelium i kompost av sterilisert gjødsel av animalsk opprinnelse. 

Utdrag fra de forklarende merknadene til Det harmoniserte system 

 0602 90 10 Mycelium: 

 Mycelium er betegnelsen på et rikt, sammenfiltret, ofte underjordisk voksende trådnett av svært tynne tråder (thallus 

eller mycelium) som vokser på overflaten av råtnende animalske eller vegetabilske stoffer eller videreutvikles i sitt eget 

vev, som gir opphav til fruktlegemer (de egentlige sopper). 

 Denne underposisjonen omfatter også produkter bestående av mycelium som ikke er helt utviklet, plassert i mikro-

skopiske mengder på lag av korn omsluttet i en kompost av sterilisert gjødsel fra hest (en blanding av halm og 

hestepærer). 

KN-kode Varebeskrivelse Avgrensning og forklaring 

(1) (2) (3) 

Ex 0602 90 10 Mycelium Bare dersom den inneholder bearbeidet husdyrgjødsel og det 

er fastsatt særlige krav i rad 1 tabell 2 kapittel II avsnitt 1 i 

vedlegg XIV til forordning (EU) nr. 142/2011.» 
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d)  I KAPITTEL 12 skal overskriften lyde: 

«Oljeholdige frø og frukter; forskjellige andre frø og frukter; planter til industriell eller medisinsk bruk; halm 

og fôrplanter» 

e)  I KAPITTEL 15 gjøres følgende endringer: 

i)  Under «Generelle merknader» i avsnittet med overskriften «Utdrag fra de forklarende merknadene til Det 

harmoniserte system» tilføyes følgende ledd: 

 «Posisjon 1518 omfatter uspiselige blandinger eller produkter av animalske eller vegetabilske fettstoffer eller oljer, 

eller av fraksjoner av forskjellige fettstoffer eller oljer som hører under dette kapittel, ikke nevnt eller innbefattet 

annet sted. 

 Denne delen omfatter blant annet brukt olje som brukes til fritering og som inneholder f.eks. rapsolje, soyaolje og 

en liten mengde animalsk fett, til bruk ved tilberedning av fôrvarer.» 

ii)  I tabellen gjøres følgende endringer: 

— Posten for KN-kode 1505 00 skal lyde: 

KN-kode Varebeskrivelse Avgrensning og forklaring 

(1) (2) (3) 

«150500 Ullfett og fettstoffer utvunnet av 

ullfett (herunder lanolin) 

Alle: Ullfett importert som smeltet fett i henhold til 

vedlegg XIV til forordning (EU) nr. 142/2011, eller 

lanolin importert som et mellomprodukt i henhold til 

vedlegg XII til forordning (EF) nr. 142/2011.» 

— Postene for KN-kode 1518 00 95 og 1518 00 99 skal lyde: 

KN-kode Varebeskrivelse Avgrensning og forklaring 

(1) (2) (3) 

«Ex 1518 00 95 Uspiselige blandinger eller produk-

ter av animalske eller av animalske 

og vegetabilske fettstoffer og oljer 

og fraksjoner av disse 

Bare animalske fettstoffer og oljer, utsmeltet fett og 

derivater framstilt av dyr, herunder brukt matolje 

beregnet på bruk som omfattes av forordning (EF) 

nr. 1069/2009. 

Fettderivater framstilt ved en metode fastsatt i 

kapittel XI nr. 1 i vedlegg XIII til forordning (EU) 

nr. 142/2011. 

Ex 1518 00 99 Annet Bare dersom produktet inneholder animalsk fett.» 

f)  I tabellen i KAPITTEL 16 skal postene for KN-kode 1603 00 og posisjonene 1604 og 1605 lyde: 

KN-kode Varebeskrivelse Avgrensning og forklaring 

(1) (2) (3) 

«1603 00 Ekstrakter og safter av kjøtt, fisk 

eller krepsdyr, bløtdyr eller andre 

virvelløse dyr som lever i vann 

Alle: Omfatter kjøttekstrakter og kjøttkonsentrater samt 

fiskeprotein i gelform, kjølt eller fryst, omfatter også hai-

brusk. 



Nr. 10/18 EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende 7.2.2019 

 

KN-kode Varebeskrivelse Avgrensning og forklaring 

(1) (2) (3) 

Ex 1604 Fisk, tilberedt eller konservert, 

kaviar og kaviaretterlikninger av 

fiskerogn 

Alle: Omfatter kokte, stekte, forkokte eller forstekte til-

beredte næringsmidler som inneholder eller er blandet med 

fisk eller fiskerivarer. Omfatter surimi under varenummer 

1604 20 05. 

Omfatter hermetisert fisk og kaviar i lufttette beholdere samt 

sushi (forutsatt at den ikke skal klassifiseres i en KN-kode i 

henhold til kapittel 19). 

Pasta fylt med fiskeprodukter omfattes av posisjon 1902. 

Såkalte fiskespyd (rått fiskekjøtt eller rå reker med 

grønnsaker på et trespyd) omfattes av KN-kode 1604 19 97. 

For sammensatte produkter gjelder artikkel 4 og artikkel 6 i 

dette vedtak. 

Ex 1605 Krepsdyr, bløtdyr og andre vir-

velløse dyr som lever i vann, til-

beredte eller konserverte 

Alle, herunder helt eller delvis tilberedte snegler. Omfatter 

konserverte krepsdyr eller andre virvelløse dyr som lever i 

vann samt østerspulver. 

For sammensatte produkter gjelder artikkel 4 og artikkel 6 i 

dette vedtak.» 

g)  I tabellen i KAPITTEL 17 skal posten for KN-kode1702 11 00 lyde: 

KN-kode Varebeskrivelse Avgrensning og forklaring 

(1) (2) (3) 

«Ex 1702 Annet sukker, herunder kjemisk ren 

laktose, maltose, glukose og frukto-

se, i fast form; sirup og andre suk-

keroppløsninger uten tilsetning av 

smaks- eller fargestoffer; kunsthon-

ning, også blandet med naturlig 

honning 

Kunsthonning, laktose, blandinger av naturlig honning og 

kunsthonning og blandinger som inneholder laktose. 

For sammensatte produkter gjelder artikkel 4 og artikkel 6 i 

dette vedtak.» 
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h)  Nytt KAPITTEL 18 skal lyde: 

«KAPITTEL 18 

Kakao og tilberedte produkter av kakao 

Generelle merknader 

 Dette kapittel omfatter animalske produkter og sammensatte produkter som inneholder bearbeidede animalske 

produkter. 

Merknader til kapittel 18 (utdrag fra merknadene til dette kapittel i Den kombinerte nomenklatur (KN) som 

fastsatt i vedlegg I til forordning (EØF) nr. 2658/87) 

 Dette kapittel omfatter ikke produkter som omfattes av posisjon 0403, 1901, 1904, 1905, 2105, 2202, 2208, 3003 eller 

3004. 

KN-kode Varebeskrivelse Avgrensning og forklaring 

(1) (2) (3) 

Ex 1806 Sjokolade og andre næringsmidler 

som inneholder kakao 

Inneholder produkter av animalsk opprinnelse, for eksempel 

melkeprodukter. 

For sammensatte produkter gjelder artikkel 4 og artikkel 6 i 

dette vedtak.» 

i)  I KAPITTEL 19 gjøres følgende endringer i tabellen: 

i)  Posten for posisjon 1901 skal lyde: 

KN-kode Varebeskrivelse Avgrensning og forklaring 

(1) (2) (3) 

«Ex 1901 Maltekstrakt; næringsmidler av mel, 

gryn, stivelse eller maltekstrakt, som 

ikke inneholder kakao, eller innehol-

der mindre enn 40 vektprosent 

kakao, beregnet på grunnlag av en 

helt fettfri basis, ikke nevnt eller 

innbefattet annet sted, næringsmidler 

av varer som omfattes av posisjon 

0401–0404, og som ikke inneholder 

kakao, eller inneholder mindre enn 

5 vektprosent kakao, beregnet på 

grunnlag av en helt fettfri basis, ikke 

nevnt eller innbefattet annet sted 

Bare de som inneholder mindre enn 20 % av animalske 

produkter, omfatter melkebasert barnemat samt ustekte 

pizzaer med fyll av animalsk opprinnelse. 

Matretter omfattes av kapittel 16 og 21. 

For sammensatte produkter gjelder artikkel 4 og artikkel 

6 i dette vedtak.» 

ii)  Følgende post innsettes etter posten for KN-kode Ex 1902 40 og før posten for KN-kode Ex 1904 90 10: 

KN-kode Varebeskrivelse Avgrensning og forklaring 

(1) (2) (3) 

«Ex 1904 10 10 Næringsmidler tilberedt ved 

oppusting eller risting av korn 

Bare de som inneholder mindre enn 20 % av animalske 

produkter, for eksempel de som er nevnt i vedlegget  

til Kommisjonens gjennomføringsforordning (EU) 

nr. 443/2013(*), og som skal gjennomgå veterinær-

kontroll i samsvar med artikkel 4 bokstav c) i dette 

vedtak.» 

(*) Kommisjonens gjennomføringsforordning (EU) nr. 443/2013 av 7. mai 2013 om klassifisering av visse varer i Den 

kombinerte nomenklatur (EUT L 130 av 15.5.2013, s. 17). 
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iii)  Posten for posisjon Ex 1905 skal lyde: 

KN-kode Varebeskrivelse Avgrensning og forklaring 

(1) (2) (3) 

«Ex 1905 Konditorvarer Omfatter de tilberedte produkter som inneholder mindre 

enn 20 % kjøtt eller andre animalske produkter, for 

eksempel: 

Ex 1905 32 91: vafler og vaffelkjeks fylt med kjøtt eller 

ost (f.eks. burek) 

Ex 1905 32 99: vafler og vaffelkjeks fylt med andre 

animalske produkter enn kjøtt og ost 

Ex 1905 90: forstekte eller stekte pizzaer og paier fylt 

med eller dekket av animalske produkter 

Ex 1905 90 90: dersom ikke langtidsholdbar. 

For sammensatte produkter gjelder artikkel 4 og  

artikkel 6 i dette vedtak.» 

j)  I KAPITTEL 21 gjøres følgende endringer: 

i)  I «Merknader til kapittel 21» innsettes følgende tilleggsmerknad: 

«Tilleggsmerknad 

 …. 

 5. Andre næringsmidler i form av doser, som kapsler, tabletter, pastiller og piller, og som er beregnet på bruk som 

kosttilskudd, skal klassifiseres under posisjon 2106, dersom de ikke er angitt eller tatt med andre steder.» 

ii)  I tabellen gjøres følgende endringer: 

— Posten for posisjon Ex 2104 skal lyde: 

KN-kode Varebeskrivelse Avgrensning og forklaring 

(1) (2) (3) 

«Ex 2104 Supper og buljonger samt preparater 

for tillaging av supper og buljonger; 

homogeniserte, sammensatte næ-

ringsmidler 

Omfatter preparater som inneholder animalske 

produkter, herunder barnemat i pakninger med en 

nettovekt på inntil 250 g. 

For sammensatte produkter gjelder artikkel 4 og 

artikkel 6 i dette vedtak.» 

— Postene for KN-kode Ex 2106 90 92 og Ex 2106 90 98 skal lyde: 

KN-kode Varebeskrivelse Avgrensning og forklaring 

(1) (2) (3) 

«Ex 2106 90 92 Andre næringsmidler, ikke nevnt 

eller innbefattet annet sted, som ikke 

inneholder melkefett, sukrose, iso-

glukose, glukose eller stivelse, eller 

med et innhold på mindre enn 1,5 

vektprosent melkefett, 5 vektprosent 

sukrose eller isoglukose, 5 vektpro-

sent glukose eller stivelse 

Omfatter næringsmidler (f.eks. kosttilskudd) som 

inneholder animalske produkter, f.eks. myseprotei-

nisolat, kondroitin, glukosamin, kitosan, kalsium-

karbonat, pasteurisert saltet flytende eggeplomme, 

animalske oljer (f.eks. fiskeolje i kapsler), med 

eller uten andre stoffer. 

For sammensatte produkter gjelder artikkel 4 og 

artikkel 6 i dette vedtak. 
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KN-kode Varebeskrivelse Avgrensning og forklaring 

(1) (2) (3) 

Ex 2106 90 98 Andre næringsmidler som ikke er 

nevnt eller innbefattet annet sted 

Omfatter næringsmidler (f.eks. kosttilskudd og 

ostefondy) som inneholder animalske produkter, 

f.eks. kondroitin, glukosamin og animalske oljer 

(f.eks. fiskeolje i kapsler). 

For sammensatte produkter gjelder artikkel 4 og 

artikkel 6 i dette vedtak.» 

k)  I tabellen i KAPITTEL 22 skal posten for KN-kode Ex 2202 90 lyde: 

KN-kode Varebeskrivelse Avgrensning og forklaring 

(1) (2) (3) 

«Ex 2202 90 91 Andre alkoholfrie drikker, unntatt 

frukt- eller grønnsaksjuice under 

posisjon 2009 og med innhold av 

mindre enn 0,2 vektprosent fett fra 

produkter som hører under posisjon 

0401-0404. 

Omfatter alkoholfrie drikker som inneholder bearbeidede 

animalske produkter, f.eks. yoghurtdrikker med kornflak, 

kaffe- eller sjokoladedrikker. 

For sammensatte produkter gjelder artikkel 4 og artikkel 6 i 

dette vedtak. 

Ex 2202 90 95 Andre alkoholfrie drikker, unntatt 

frukt- eller grønnsaksjuice under 

posisjon 2009 og med innhold av 

0,2 % eller mer, men mindre enn 

2 vektprosent, fett fra produkter som 

hører under posisjon 0401-0404 

Omfatter alkoholfrie drikker som inneholder bearbeidede 

animalske produkter, f.eks. yoghurtdrikker med kornflak, 

kaffe- eller sjokoladedrikker. 

For sammensatte produkter gjelder artikkel 4 og artikkel 6 i 

dette vedtak. 

Ex 2202 90 99 Andre alkoholfrie drikker, med 

unntak av frukt- eller grønnsaksjuice 

under posisjon 2009 og med innhold 

av minst 2 % vektprosent fett fra 

produkter som hører under posisjon 

0401-0404 

Omfatter alkoholfrie drikker som inneholder bearbeidede 

animalske produkter, f.eks. yoghurtdrikker med kornflak, 

kaffe- eller sjokoladedrikker. 

For sammensatte produkter gjelder artikkel 4 og artikkel 6 i 

dette vedtak. 

Ex 2208 70 Likører Likører, herunder brennevin, som består av emulsjoner av 

brennevin med animalske produkter som eggeplomme eller 

fløte. 

For sammensatte produkter gjelder artikkel 4 og artikkel 6 i 

dette vedtak.» 
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l)  I tabellen i KAPITTEL 23 skal posten for posisjon Ex 2309 lyde: 

KN-kode Varebeskrivelse Avgrensning og forklaring 

(1) (2) (3) 

«Ex 2309 Produkter som brukes som fôr. Alle, dersom de inneholder produkter av animalsk opp-

rinnelse, unntatt underposisjon 2309 90 20 og 2309 90 91. 

Omfatter blant annet hunde- eller kattefôr, i pakninger for 

detaljsalg (underposisjon 2309 10), inneholder animalske 

produkter og fiskelimvann eller limvann av havpattedyr 

(KN-kode 2309 90 10). Produkter som skal brukes som fôr, 

herunder melblandinger (f.eks. av hover og horn). 

Denne posisjonen omfatter flytende melk, råmelk og 

produkter som inneholder melkeprodukter, råmelk eller 

karbohydrater, og hvor ikke alle er beregnet på konsum, men 

skal brukes som fôr. 

Omfatter fôr til kjæledyr og tyggesaker til hunder samt 

melblandinger; disse blandingene kan omfatte døde insekter. 

Særlige krav til fôr til kjæledyr, herunder tyggesaker til 

hunder, er fastsatt i rad 12 tabell 2 kapittel II avsnitt 1 i 

vedlegg XIV til forordning (EU) nr. 142/2011. 

Omfatter eggprodukter som ikke er beregnet på konsum, 

samt andre foredlede produkter av animalsk opprinnelse som 

ikke er beregnet på konsum. 

Særlige krav til eggprodukter er fastsatt i rad 9 tabell 1 

kapittel I avsnitt 1 i vedlegg XIV til forordning (EU) 

nr. 142/2011.» 

m) I tabellen i KAPITTEL 29 skal posten for KN-kode Ex 2932 99 00 lyde: 

KN-kode Varebeskrivelse Avgrensning og forklaring 

(1) (2) (3) 

«Ex 2922 49 Andre aminosyrer enn dem med mer 

enn en type oksygenfunksjon og 

deres estere; salter av disse 

produktene 

Utelukkende råstoffer av animalsk opprinnelse som brukes i 

kosttilskudd eller fôr. 

Ex 2925 29 00 Andre iminer og deres derivater enn 

klordimeform (ISO); salter av disse 

produktene 

Kreatin av animalsk opprinnelse. 

Ex 2930 Organiske svovelforbindelser: Visse aminosyrer av animalsk opprinnelse: 

Ex 2930 90 13 cystein og cystin, 

Ex 2930 90 16 derivater av cystein og cystin. 

Ex 2932 99 00 Andre heterosykliske forbindelser 

med utelukkende oksygen som 

heteroatom(er) 

Utelukkende av animalsk opprinnelse, f.eks. glukosamin, 

glukosamin-6-fosfat og deres sulfater. 

Ex 2942 00 00 Andre organiske forbindelser Utelukkende dersom forbindelsene er av animalsk opp-

rinnelse.» 
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n)  I KAPITTEL 30 gjøres følgende endringer i tabellen: 

i)  Posten for KN-kode 3001 90 91 skal lyde: 

KN-kode Varebeskrivelse Avgrensning og forklaring 

(1) (2) (3) 

«Ex 3001 90 91 Animalske stoffer bearbeidet for 

terapeutisk eller profylaktisk bruk: 

heparin og dets salter 

Alle animalske produkter beregnet på videre be-

arbeiding i samsvar med artikkel 34 nr. 1 i forordning 

(EF) nr. 1069/2009 for å være i samsvar med definisjo-

nene fastsatt i artikkel 33 nr. 1 bokstav a)-f) i samme 

forordning.» 

ii)  Posten for KN-kode Ex 3002 10 99 skal lyde: 

KN-kode Varebeskrivelse Avgrensning og forklaring 

(1) (2) (3) 

«Ex 3002 10 98 Andre bestanddeler av blod samt 

modifiserte immunologiske produk-

ter, også modifisert eller framstilt 

bioteknologisk 

Utelukkende materiale fra dyr.» 

o)  I tabellen i KAPITTEL 31 skal posten for KN-kode Ex 3101 00 00 lyde: 

KN-kode Varebeskrivelse Avgrensning og forklaring 

(1) (2) (3) 

«Ex 3101 00 00 Animalsk eller vegetabilsk gjødsel, 

også innbyrdes blandet eller kjemisk 

behandlet, gjødsel framstilt ved 

blanding eller kjemisk behandling av 

animalske eller vegetabilske 

produkter 

Utelukkende ublandede animalske produkter. 

Omfatter guano, men ikke mineralisert guano. 

Omfatter husdyrgjødsel blandet med bearbeidet animalsk 

protein, dersom den brukes som gjødsel, men ikke gjødsel 

som er en blanding av husdyrgjødsel og kjemikalier (se 

posisjon 3105, som utelukkende omfatter mineralsk eller 

kjemisk gjødsel). 

Særlige krav til husdyrgjødsel, bearbeidet husdyrgjødsel 

eller bearbeidede produkter av husdyrgjødsel er fastsatt i 

rad 1 tabell 2 kapittel II avsnitt 1 i vedlegg XIV til 

forordning (EU) nr. 142/2011. 

Ex 3105 10 00 Varer i henhold til dette kapittel i 

tablettform eller lignende eller i 

pakninger med en bruttovekt på 

høyst 10 kg 

Utelukkende gjødsel som inneholder animalske produkter. 

Særlige krav til husdyrgjødsel, bearbeidet husdyrgjødsel 

eller bearbeidede produkter av husdyrgjødsel er fastsatt i 

rad 1 tabell 2 kapittel II avsnitt 1 i vedlegg XIV til 

forordning (EU) nr. 142/2011.» 
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p)  Nytt KAPITTEL 32 og 33 skal lyde: 

«KAPITTEL 32 

Garvestoff- eller fargestoffekstrakter, tanniner og deres derivater, farger, pigmenter og andre fargestoffer, 

maling og lakk, kitt og andre fyllings- og tetningsmidler, trykkfarger 

KN-kode Varebeskrivelse Avgrensning og forklaring 

(1) (2) (3) 

Ex 3204 Syntetiske, organiske fargestoffer, 

også kjemisk definerte; preparater 

som angitt i merknad 3 til dette 

kapittel basert på syntetiske organis-

ke fargestoffer; syntetiske organiske 

produkter til bruk som fluoresce-

rende hvitemidler eller luminoforer, 

også kjemisk definerte 

Utelukkende fargefordelinger i melkefett som brukes til 

framstilling av næringsmidler eller fôr. 

KAPITTEL 33 

Eteriske oljer og resinoider, parfyme-, kosmetikk- eller toalettpreparater 

KN-kode Varebeskrivelse Avgrensning og forklaring 

(1) (2) (3) 

Ex 3302 Blandinger av velluktende stoffer 

samt blandinger (herunder alkohol-

holdige løsninger) på basis av ett 

eller flere av disse stoffene, som 

brukes som råstoff i industrien; 

andre preparater basert på vellukten-

de stoffer som brukes til produksjon 

av drikkevarer 

Utelukkende aromaer i melkefett som brukes til framstilling 

av næringsmidler eller fôr.» 

q)  I KAPITTEL 35 gjøres følgende endringer i tabellen: 

i)  Posten for KN-kode Ex 3503 00 skal lyde: 

KN-kode Varebeskrivelse Avgrensning og forklaring 

(1) (2) (3) 

«350300 Gelatin (herunder gelatin i kvad-

ratiske eller rektangulære plater, 

også overflatebehandlet eller farget) 

og gelatinderivater, fiskelim, annet 

lim av animalsk opprinnelse, unntatt 

kaseinlim som hører under 

posisjon 3501 

Omfatter gelatin beregnet på konsum og på næringsmid-

delindustrien. 

Gelatin som hører under posisjon 3913 (herdede 

proteiner) og posisjon 9602 (bearbeidet, uherdet gelatin 

og produkter av uherdet gelatin), f.eks. tomme kapsler, 

dersom de ikke er beregnet på næringsmidler eller fôr, 

er unntatt veterinærkontroll. 

Særlige krav til gelatin og hydrolysert protein som ikke 

er beregnet på konsum, er fastsatt i rad 5 tabell 1 

kapittel I avsnitt 1 i vedlegg XIV til forordning (EU) 

nr. 142/2011, og til fotografisk gelatin i kapittel II 

avsnitt 11 i vedlegg XIV til forordning (EU) 

nr. 142/2011.» 
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ii)  Følgende post innsettes: 

KN-kode Varebeskrivelse Avgrensning og forklaring 

(1) (2) (3) 

«Ex 3507 90 90 Andre enzymer enn løype og 

konsentrater av løype, lipoprotein-

lipase eller Aspergillus alkalin 

protease 

Utelukkende dersom de er av animalsk opprinnelse og 

brukes i næringsmiddelindustrien, f.eks. pepsin eller 

enzymer med 45 % laktose.» 

r)  I KAPITTEL 38 gjøres følgende endringer: 

i)  Følgende merknader innsettes etter overskriften og før tabellen: 

«Merknader til kapittel 38 (utdrag fra merknadene til dette kapittel i Den kombinerte nomenklatur (KN) 

som fastsatt i vedlegg I til forordning (EØF) nr. 2658/87) 

4.  Med «kommunalt avfall» forstås i hele nomenklaturen avfall som samles inn fra husholdninger, hoteller, 

restauranter, sykehus, butikker, kontorer osv., avfall fra feiing av gater og fortau samt avfall fra bygging og 

riving. Kommunalt avfall inneholder vanligvis en rekke forskjellige materialer som plast, gummi, tre, papir, 

tekstiler, glass, metaller, næringsmidler, ødelagte møbler og andre skadede eller kasserte gjenstander. ….» 

ii)  I tabellen gjøres følgende endringer: 

— Postene for KN-kode 3822 00 00 og Ex 3825 10 00 skal lyde: 

KN-kode Varebeskrivelse Avgrensning og forklaring 

(1) (2) (3) 

«Ex 3822 00 00 Reagenser for diagnostisk bruk eller 

laboratoriebruk på et underlag samt 

tilberedte reagenser for diagnostisk 

bruk eller laboratoriebruk, uten eller 

på underlag, unntatt dem som hører 

under posisjon 3002 eller 3006, 

sertifiserte referansematerialer 

Utelukkende produkter av animalsk opprinnelse, 

unntatt medisinsk utstyr i henhold til artikkel 1 

nr. 2 bokstav a) i rådsdirektiv 93/42/EØF(*) og 

medisinsk utstyr til in vitro-diagnostikk i henhold 

til artikkel 1 nr. 2 bokstav b) i europaparlaments- 

og rådsdirektiv 98/79/EF(**). 

Ex 3825 10 00 Kommunalt avfall Utelukkende kjøkken- og matavfall som inneholder 

animalske produkter, dersom det faller under 

virkeområdet for artikkel 2 nr. 2 bokstav g) i 

forordning (EF) nr. 1069/2009, unntatt kjøkken- og 

matavfall som kommer fra transportmidler i 

internasjonal trafikk, og som disponeres i samsvar 

med artikkel 12 bokstav d) i samme forordning. 

Brukt matolje beregnet på bruk som omfattes av 

forordning (EF) nr. 1069/2009, f.eks. organisk 

gjødsel eller biogass, kan omfattes av denne KN-

koden.» 

(*) Rådsdirektiv 93/42/EØF av 14. juni 1993 om medisinsk utstyr (EFT L 169 av 12.7.1993, s. 1). 

(**) Europaparlaments- og rådsdirektiv 98/79/EF av 27. oktober 1998 om medisinsk utstyr til in vitro-diagnostikk (EUT  

L 331 av 7.12.1998, s. 1). 

— Posten for KN-kode 3826 00 utgår.  
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s)  I KAPITTEL 39 gjøres følgende endringer i tabellen: 

i)  Posten for KN-kode Ex 3913 90 00 i tabellen skal lyde: 

KN-kode Varebeskrivelse Avgrensning og forklaring 

(1) (2) (3) 

«Ex 3913 90 00 Andre naturlige polymerer (unntatt 

alginsyre, dens salter og estere) og 

modifiserte naturlige polymerer 

(f.eks. herdede proteiner, kjemiske 

derivater av naturgummi) som ikke 

er nevnt eller tatt med andre steder, i 

ubearbeidet form 

Utelukkende produkter av animalsk opprinnelse, f.eks. 

kondroitinsulfat, kitosan og herdet gelatin.» 

ii)  Følgende poster tilføyes: 

KN-kode Varebeskrivelse Avgrensning og forklaring 

(1) (2) (3) 

«Ex 3926 90 92 Andre varer av plast og varer av 

andre materialer som hører under 

posisjon 3901-3914, framstilt av 

plastfolie 

Tomme kapsler av herdet gelatin til bruk som fôr; 

særlige krav er fastsatt i rad 5 tabell 1 kapittel I avsnitt 1 

i vedlegg XIV til forordning (EU) nr. 142/2011. 

Ex 3926 90 97 Andre varer av plast og varer av 

andre materialer som hører under 

posisjon 3901-3914, framstilt av 

andre materialer enn plastfolie 

Tomme kapsler av herdet gelatin til bruk som fôr; 

særlige krav er fastsatt i rad 5 tabell 1 kapittel I avsnitt 1 

i vedlegg XIV til forordning (EU) nr. 142/2011.» 

t)  Nytt KAPITTEL 71 innsettes etter KAPITTEL 67: 

«KAPITTEL 71 

Natur- eller kulturperler, edel- eller halvedelstener, edelmetaller, metaller plettert med edelmetall samt varer av 

slike produkter, bijouteri, mynter 

 Klassifikasjonsuttalelse 7101.21/1 for Det harmoniserte system: Østers som er uegnet til konsum, og som 

inneholder en eller flere kulturperler, konservert i saltlake og pakket i hermetisk lukkede metallbeholdere. 

KN-kode Varebeskrivelse Avgrensning og forklaring 

(1) (2) (3) 

Ex 7101 21 00 Ubearbeidede kulturperler Omfatter østers som er uegnet til konsum, og som 

inneholder en eller flere kulturperler, konservert i saltlake 

eller på andre måter og pakket i hermetisk lukkede 

beholdere. 

Ubearbeidede kulturperler som angitt i avsnitt 2 kapittel IV i 

vedlegg XIV til forordning (EU) nr. 142/2011, med mindre 

de i henhold til artikkel 2 nr. 2 bokstav f) i forordning (EF) 

nr. 1069/2009 ikke faller under virkeområdet for nevnte 

forordning.» 
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u)  Nytt KAPITTEL 96 innsettes etter KAPITTEL 95: 

«KAPITTEL 96 

Diverse varer 

KN-kode Varebeskrivelse Avgrensning og forklaring 

(1) (2) (3) 

Ex 9602 00 00 Bearbeidet, uherdet gelatin (unntatt 

gelatin som hører under posisjon 

3503) og varer av uherdet gelatin 

Tomme kapsler av uherdet gelatin beregnet på konsum eller 

fôring; det er fastsatt særlige krav når det gjelder bruk som 

fôr i rad 5 tabell 1 i kapittel I avsnitt 1 i vedlegg XIV til 

forordning (EU) nr. 142/2011.» 

v)  KAPITTEL 99 skal lyde: 

«KAPITTEL 99 

Særlige KN-koder 

Underkapittel II 

Statistiske koder for visse særlige varebevegelser 

Generelle merknader 

 Dette kapittel omfatter dyr, næringsmidler av animalsk opprinnelse, sammensatte produkter og animalske biprodukter 

som stammer fra tredjestater og som i henhold til forsendelsesprosedyren under tollvesenets kontroll leveres til fartøyer 

og luftfartøyer innenfor Den europeiske Union (T1). Et unntak fra Den europeiske unions hygienevilkår ved import får 

anvendelse på næringsmidler av animalsk opprinnelse og sammensatte produkter som leveres til fartøyer i samsvar med 

artikkel 13 nr. 3 i direktiv 97/78/EF, med eller uten midlertidig lagring i godkjente frisoner, frilagre eller tollagre. 

KN-kode Varebeskrivelse Avgrensning og forklaring 

(1) (2) (3) 

Ex 9930 24 00 Varer som hører under KN-kapittel 

1–24 og som leveres til fartøyer og 

luftfartøyer 

Næringsmidler av animalsk opprinnelse, herunder sammen-

satte produkter, som er beregnet på forsyning til skip som 

fastsatt i artikkel 12 og 13 i direktiv 97/78/EF. 

Ex 9930 99 00 Varer som er klassifisert på et annet 

sted og som leveres til fartøyer og 

luftfartøyer 

Næringsmidler av animalsk opprinnelse, herunder sammen-

satte produkter, som er beregnet på forsyning til skip som 

fastsatt i artikkel 12 og 13 i direktiv 97/78/EF.» 

2)  Vedlegg II skal lyde: 

«VEDLEGG II 

Liste over sammensatte produkter og næringsmidler som ikke skal gjennomgå veterinærkontroll i samsvar med 

artikkel 6 nr. 1 bokstav b) i dette vedtak 

I denne listen angis de sammensatte produkter og næringsmidler som i samsvar med gjeldende varenomenklatur i Unionen 

ikke skal gjennomgå veterinærkontroll på en grensekontrollstasjon.  
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Merknader til tabellen: 

Kolonne 1 — KN-kode 

I denne kolonnen angis KN-koden. KN, som ble innført ved forordning (EØF) nr. 2658/87, er basert på det internasjonale 

harmoniserte system for beskrivelse og koding av varer (HS) utarbeidet av Tollsamarbeidsrådet, nå Verdens 

tollorganisasjon, og vedtatt ved den internasjonale konvensjonen som ble inngått i Brussel 14. juni 1983 og godkjent på 

vegne av Det europeiske økonomiske fellesskap gjennom beslutning 87/369/EØF («HS-konvensjonen»). KN gjengir 

posisjonene og underposisjonene i HS med seks sifre, mens det sjuende og åttende tallet brukes til å opprette ytterligere 

underposisjoner som er spesifikke for systemet. 

Når det blir brukt en kode med fire sifre, behøver ikke sammensatte produkter og næringsmidler med denne firesifrede 

koden eller med en kode som begynner med disse fire sifrene, gjennomgå veterinærkontroll på en grensekontrollstasjon, 

med mindre annet er angitt. 

Når utelukkende visse bestemte produkter som hører under en kode med fire, seks eller åtte sifre inneholder animalske 

produkter, og det ikke finnes noen særskilt inndeling av denne koden i KN, er koden angitt med «Ex» (f.eks. Ex 

2001 90 65: veterinærkontroll kreves ikke for produktene angitt i kolonne 2). 

Kolonne 2 — Varebeskrivelse 

I denne kolonnen gis nærmere opplysninger om sammensatte produkter og næringsmidler som omfattes av unntaket fra 

veterinærkontroll på grensekontrollstasjonene. Når det er nødvendig, må offentlige veterinærer på grensekontrollstasjonene 

vurdere ingrediensene i et sammensatt produkt og næringsmiddel, og angi om det animalske produktet som inngår i det 

sammensatte produktet og næringsmiddelet, er bearbeidet i en slik grad at det ikke lenger behøver å gjennomgå de 

veterinærkontrollene som er fastsatt i Unionens regelverk. 

KN-koder Forklaringer 

(1) (2) 

1704, 1806 20, 1806 31, 1806 32, 1806 90 11, 

1806 90 19, 1806 90 31, 1806 90 39, 1806 90 50 

Konfekt (herunder slikkerier) og sjokolade som inneholder mindre enn 

50 % bearbeidede melke- og eggprodukter og behandlet som fastsatt i 

artikkel 6 nr. 1 bokstav a) i dette vedtak. 

1902 19, 1902 30, 1902 40 Pasta og nudler som ikke er blandet eller fylt med bearbeidede kjøtt-

produkter som inneholder mindre enn 50 % bearbeidede melke- og 

eggprodukter og behandlet som fastsatt i artikkel 6 nr. 1 bokstav a) i 

dette vedtak. 

1905 10, 1905 20, 1905 31, 1905 32, 1905 40, 

1905 40 10, 1905 90 10, 1905 90 20, 1905 90 30, 

1905 90 45, 1905 90 55, 1905 90 60, Ex 

1905 90 90 

Brød, kaker, kjeks, vafler og vaffelkjeks, kavringer, ristet brød og 

lignende ristede produkter som inneholder mindre enn 50 % 

bearbeidede melke- og eggprodukter og behandlet som fastsatt i 

artikkel 6 nr. 1 bokstav a) i dette vedtak. 

1905 90 omfatter utelukkende tørre og sprø produkter. 

Ex 2001 90 65 og Ex 2005 70 00 

Ex 1604 

Oliven fylt med mindre enn 20 % fisk 

Oliven fylt med mer enn 20 % fisk 

Ex 2104 10 og Ex 2104 20 Suppekraft og aromaer for supper i pakninger til sluttforbrukeren, som 

inneholder mindre enn 50 % fiskeoljer, -pulver eller -ekstrakter og 

behandlet som fastsatt i artikkel 6 nr. 1 bokstav a) i dette vedtak. 

Ex 2106 10, Ex 2106 90 Kosttilskudd i pakninger beregnet på sluttforbrukeren, som inneholder 

små mengder (i alt mindre enn 20 %) andre bearbeidede animalske 

produkter (herunder glukosamin, kondroitin og/eller kitosan) enn 

kjøttprodukter.» 

 


