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REGULAMENTUL (CE) NR. 178/2006 AL COMISIEI
din 1 februarie 2006
de modificare a Regulamentului (CE) nr. 396/2005 al Parlamentului European și al Consiliului prin
întocmirea anexei I în care sunt prevăzute produsele alimentare și hrana pentru animale al căror conținut
de reziduuri de pesticide face obiectul unor limite maxime
(Text cu relevanță pentru SEE)
COMISIA COMUNITĂȚILOR EUROPENE,

(4)

Măsurile prevăzute de prezentul regulament sunt conforme cu avizul Comitetului permanent pentru lanțul alimentar și sănătatea animală.

(5)

Nu sunt cerute CMR separate pentru pești sau pentru culturile destinate exclusiv consumului animal și nu sunt disponibile informații care pot constitui o bază pentru
stabilirea unor CMR. Se recomandă să se prevadă un
termen adecvat pentru producția și colectarea acestor
informații. Se estimează că o perioadă de trei ani este suficientă în acest scop,

având în vedere Tratatul de instituire a Comunității Europene,
având în vedere Regulamentul (CE) nr. 396/2005 al Parlamentului
European și al Consiliului din 23 februarie 2005 privind
conținuturile maxime aplicabile reziduurilor de pesticide din sau
de pe produse alimentare și hrana de origine vegetală și animală
pentru animale și de modificare Directivei 91/414/CEE a
Consiliului (1), în special articolul 4 alineatul (1),
întrucât:
(1)

Regulamentul (CE) nr. 396/2005 prevede că anexele I, II,
III și IV la regulamentul menționat trebuie să fie întocmite
de către Comisie, întocmirea lor constituind o condiție
pentru aplicarea capitolelor II, III și V.

(2)

Este necesar să se includă în anexa I la Regulamentul (CE)
nr. 396/2005 toate produsele care, în prezent, fac obiectul
unor conținuturi maxime de reziduuri (CMR) aplicabile la
nivel comunitar sau național, precum și cele pentru care se
recomandă aplicarea unor CMR armonizate.

Textul anexei la prezentul regulament devine anexa I la
Regulamentul (CE) nr. 396/2005.

Prin urmare, Regulamentul (CE) nr. 396/2005 ar trebui
modificat în consecință.

Prezentul regulament intră în vigoare în a douăzecea zi de la data
publicării în Jurnalul oficial al Uniunii Europene.

(3)

ADOPTĂ PREZENTUL REGULAMENT:

Articolul 1

Articolul 2

Prezentul regulament este obligatoriu în toate elementele sale și se aplică direct în toate statele
membre.
Adoptat la Bruxelles, 1 februarie 2006.
Pentru Comisie
Markos KYPRIANOU

Membru al Comisiei

(1) JO L 70, 16.3.2005, p. 1.
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ANEXĂ

„ANEXA I

Produse de origine vegetală sau animală prevăzute la articolul 2 alineatul (1)

Număr de
cod (1)

01 00000

01 10000

Grupe cărora li se aplică CMR

Exemple de
produse din grupă
cărora li se aplică
CMR

Denumire științifică ( )
2

Exemple de varietăți
înrudite sau alte
produse incluse în
definiție și cărora li
aplică aceleași CMR

1. FRUCTE PROASPETE SAU CONGELATE;
NUCI
(i) Fructe citrice

Produs întreg

01 10010

Grepfruturi

Citrus paradisi

Pomelo (inclusiv
«citricul gigant»),
sweeties, tangelo,
ugli și alți hibrizi

01 10020

Portocale

Citrus sinensis

Bergamotă,
portocală amară,
chinote și alți
hibrizi

01 10030

Lămâi

Citrus limon

Chitră, lămâie

01 10040

Lămâi verzi
«lime»

Citrus aurantifolia

01 10050

Mandarine

Citrus reticulata

01 10990

Altele (3)

01 20000

Părți din produs
cărora li se aplică
CMR

Clementină,
tangerină și alți
hibrizi

(ii) Fructe nucifere (cu sau fără coajă)

Produs întreg
după îndepărtarea
cojii (cu excep
ția castanelor)

01 20010

Migdale

Prunus dulcis

01 20020

Nuci de Brazilia

Bertholletia excelsa

01 20030

Anacard

Anacardium occidentale

01 20040

Castane

Castanea sativa

01 20050

Nuci de cocos

Cocos nucifera

01 20060

Alune

Corylus avellana

01 20070

Nuci
macadamia

Macadamia ternifolia

01 20080

Nuci de Pecan

Carya illinoensis

01 20090

Semințe de pin

Pinus pinea

Alună turcească

(1) Numărul de cod este introdus de prezenta anexă; acesta are ca scop să stabilească o clasificare în temeiul anexei și al altor anexe la Regulamentul (CE) nr. 396/2005.
(2) Denumirea științifică a produselor din coloana «exemple de produse din grupă cărora li se aplică CMR» este furnizată, după caz și după posibilități; aceasta respectă
nomenclatura internațională în măsura în care este posibil.
(3) Termenul «altele» cuprinde toate produsele care nu sunt menționate în mod expres la celelalte coduri în cadrul «grupelor cărora li se aplică CMR».
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Număr de
cod (1)
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Grupe cărora li se aplică CMR

Exemple de
produse din grupă
cărora li se aplică
CMR

Denumire științifică ( )
2

01 20100

Fistic

Pistachia vera

01 20110

Nuci comune

Juglans regia

01 20990

Altele (3)

01 30000

117
Exemple de varietăți
înrudite sau alte
produse incluse în
definiție și cărora li
aplică aceleași CMR

(iii) Fructe sămânțoase

Produs întreg
după îndepărtarea
pedunculului

01 30010

Mere

Malus domesticus

Merișor

01 30020

Pere

Pyrus communis

Pară nashi

01 30030

Gutui

Cydonia oblonga

01 30040

Moșmoni (4)

Mespilus germanica

01 30050

Moșmoni
japonezi (4)

Eriobotrya japonica

01 30990

Altele (3)

01 40000

(iv) Fructe sâmburoase

Produs întreg
după îndepărtarea
pedunculului

01 40010

Caise

Prunus armeniaca

01 40020

Cireșe

Prunus cerasus, Prunus
avium

Cireșe dulci, vișine

01 40030

Piersici

Prunus persica

Nectarine și hibrizi
similari

01 40040

Prune

Prunus domestica

Goldan, renglotă,
corcodușă

01 40990

Altele (3)

01 50000

01 51000
01 51010

Părți din produs
cărora li se aplică
CMR

(v) Bace și fructe mici

Produs întreg
după îndepărtarea
vârfului/bazei și a
pedunculului, cu
excepția
coacăzelor: fructe
cu peduncul

(a) Struguri de masă și de vin
Struguri de
masă

Vitis euvitis

(1) Numărul de cod este introdus de prezenta anexă; acesta are ca scop să stabilească o clasificare în temeiul anexei și al altor anexe la Regulamentul (CE) nr. 396/2005.
(2) Denumirea științifică a produselor din coloana «exemple de produse din grupă cărora li se aplică CMR» este furnizată, după caz și după posibilități; aceasta respectă
nomenclatura internațională în măsura în care este posibil.
(3) Termenul «altele» cuprinde toate produsele care nu sunt menționate în mod expres la celelalte coduri în cadrul «grupelor cărora li se aplică CMR».
(4) CMR indicate în anexele II și III pentru acest produs nu se aplică acestuia atunci când este utilizat în alimentația umană. Părțile produsului care constituie exclusiv ingrediente
ale alimentelor pentru animale vor face obiectul unor CMR diferite.
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Număr de
cod (1)
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RO

Grupe cărora li se aplică CMR

01 51020

Exemple de
produse din grupă
cărora li se aplică
CMR

Struguri de vin

01 52000

(b) Căpșuni

01 53000

(c) Fructe de rug
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Denumire științifică ( )
2

Exemple de varietăți
înrudite sau alte
produse incluse în
definiție și cărora li
aplică aceleași CMR

Vitis euvitis
Fragaria x ananassa

01 53010

Mure

Rubus fruticosus

01 53020

Mure de câmp

Rubus caesius

Zmeură varietatea
Logan, zmeură
varietatea Boysen și
mure galbene

01 53030

Zmeură

Rubus idaeus

Fructe de Rubus
phoenicolasius

01 53990

Altele (3)

Afine, merișor de
munte

01 54000

Părți din produs
cărora li se aplică
CMR

(d) Alte bace și fructe mici

01 54010

Afine

Vaccinium corymbosum

01 54020

Merișoare

Vaccinium macrocarpon

01 54030

Coacăze (roșii,
albe sau negre)

Ribes nigrum, Ribes
rubrum

01 54040

Agrișe

Ribes uva-crispa

01 54050

Măceș

Rosa canina

01 54060

Dud (4)

Morus spp.

01 54070

Păducel
spaniol (4)

Crataegus azarolus

01 54080

Boabe de soc (4)

Sambucus nigra

01 54990

Altele (3)

Inclusiv hibrizii
încrucișați cu alte
specii de Ribes

Arbatus

Scoruș negru,
sorbus, crușin,
păducel, scoruș de
munte și alte bace
ale arborilor

(1) Numărul de cod este introdus de prezenta anexă; acesta are ca scop să stabilească o clasificare în temeiul anexei și al altor anexe la Regulamentul (CE) nr. 396/2005.
(2) Denumirea științifică a produselor din coloana «exemple de produse din grupă cărora li se aplică CMR» este furnizată, după caz și după posibilități; aceasta respectă
nomenclatura internațională în măsura în care este posibil.
(3) Termenul «altele» cuprinde toate produsele care nu sunt menționate în mod expres la celelalte coduri în cadrul «grupelor cărora li se aplică CMR».
(4) CMR indicate în anexele II și III pentru acest produs nu se aplică acestuia atunci când este utilizat în alimentația umană. Părțile produsului care constituie exclusiv ingrediente
ale alimentelor pentru animale vor face obiectul unor CMR diferite.
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Număr de
cod (1)

01 60000

01 61000
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Grupe cărora li se aplică CMR

Exemple de
produse din grupă
cărora li se aplică
CMR

119

Denumire științifică ( )
2

Exemple de varietăți
înrudite sau alte
produse incluse în
definiție și cărora li
aplică aceleași CMR

(vi) Fructe diverse

Fructul întreg fără
peduncul sau fără
coroană (ananas)

(a) Cu coajă comestibilă

01 61010

Curmale

Phoenix dactylifera

01 61020

Smochine

Ficus carica

01 61030

Măsline de masă

Olea europaea

01 61040

Kumquat (3)

Fortunella species

Kumquat marumi,
kumquat nagami

01 61050

Carambola (3)

Averrhoa carambola

Bilimbi

01 61060

Kaki (3)

Diospyros kaki

01 61070

Prună de Java (3)

Syzygium cumini

01 61990

Altele (4)

01 62000

Părți din produs
cărora li se aplică
CMR

Fruct de Eugenia
javanica, Fruct de
Syzygium
malaccensis, fruct de
Syzygium jambos,
cireașă de Brazilia
(grumicha-ma),
fruct de Eugenia
uniflora

(b) Cu coajă necomestibilă, mici

01 62010

Kiwi

Actinidia deliciosa syn.
A. chinensis

01 62020

Litchi

Litchi chinensis

01 62030

Fructele pasiunii

Passiflora edulis

01 62040

Smochine
indiene (3)
(limba soacrei)

Opuntia ficus-indica

01 62050

Fructul
Chrysophyllum
cainito (3)

Chrysophyllum cainito

01 62060

Plaqueminier (3)
(kaki de
Virginia)

Diospyros virginiana

Pulasan, rambutan

Sapote negre,
sapote albe, sapote
verzi, sapote
galbene, sapote

(1) Numărul de cod este introdus de prezenta anexă; acesta are ca scop să stabilească o clasificare în temeiul anexei și al altor anexe la Regulamentul (CE) nr. 396/2005.
(2) Denumirea științifică a produselor din coloana «exemple de produse din grupă cărora li se aplică CMR» este furnizată, după caz și după posibilități; aceasta respectă
nomenclatura internațională în măsura în care este posibil.
(3) CMR indicate în anexele II și III pentru acest produs nu se aplică acestuia atunci când este utilizat în alimentația umană. Părțile produsului care constituie exclusiv ingrediente
ale alimentelor pentru animale vor face obiectul unor CMR diferite.
(4) Termenul «altele» cuprinde toate produsele care nu sunt menționate în mod expres la celelalte coduri în cadrul «grupelor cărora li se aplică CMR».
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Grupe cărora li se aplică CMR

01 62990
01 63000

Exemple de
produse din grupă
cărora li se aplică
CMR
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Denumire științifică ( )
2

Exemple de varietăți
înrudite sau alte
produse incluse în
definiție și cărora li
aplică aceleași CMR

Părți din produs
cărora li se aplică
CMR

Altele (3)
(c) Cu coajă necomestibilă, mari

01 63010

Avocado

Persea americana

01 63020

Banane

Musa × paradisica

01 63030

Mango

Mangifera indica

01 63040

Papaia

Carica papaya

01 63050

Rodii

Punica granatum

01 63060

Fructe de
Annona
cherimola (4)

Annona cherimola

01 63070

Guave (4)

Psidium guajava

01 63080

Ananas

Ananas comosus

01 63090

Fructul
arborelui de
pâine (4)

Artocarpus altilis

01 63100

Durian (4)

Durio zibethinus

01 63110

Soursop (4)

Annona muricata

01 63990

Altele (3)

02 00000

2. LEGUME PROASPETE SAU CONGELATE

02 1000

(i) Legume rădăcinoase și cu tuberculi

02 11000

(a) Cartofi

02 12000

(b) Legume rădăcinoase și cu tuberculi
tropicale

Banană pitică,
banană pentru
gătit, banană măr

Custard apple,
sugar apple, lama
(Annona diversifolia)
și alte anonacee de
talie medie

Fructul arborelui
Jack

Produs întreg,
după îndepărtarea
eventualelor
vârfuri și a
pământului prin
spălare sau prin
periere
Tuberculi din genul
Solanum spp.

(1) Numărul de cod este introdus de prezenta anexă; acesta are ca scop să stabilească o clasificare în temeiul anexei și al altor anexe la Regulamentul (CE) nr. 396/2005.
(2) Denumirea științifică a produselor din coloana «exemple de produse din grupă cărora li se aplică CMR» este furnizată, după caz și după posibilități; aceasta respectă
nomenclatura internațională în măsura în care este posibil.
(3) Termenul «altele» cuprinde toate produsele care nu sunt menționate în mod expres la celelalte coduri în cadrul «grupelor cărora li se aplică CMR».
(4) CMR indicate în anexele II și III pentru acest produs nu se aplică acestuia atunci când este utilizat în alimentația umană. Părțile produsului care constituie exclusiv ingrediente
ale alimentelor pentru animale vor face obiectul unor CMR diferite.
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Număr de
cod (1)

Jurnalul Oficial al Uniunii Europene

RO

Grupe cărora li se aplică CMR

Exemple de
produse din grupă
cărora li se aplică
CMR

Denumire științifică ( )
2

02 12010

Manioc

Manihot esculenta

02 12020

Batate

Ipomœa batatas

02 12030

Igname

Dioscorea, sp.

02 12040

Arorut (3)

Maranta arundinacea

02 12990

Altele (4)

02 13000

121
Exemple de varietăți
înrudite sau alte
produse incluse în
definiție și cărora li
aplică aceleași CMR

Părți din produs
cărora li se aplică
CMR

Tuberculi de
Colocasia esculenta,
taro, tannia

yam, jicama

(c) Alte legume rădăcinoase și cu
tuberculi cu excepția sfeclei de
zahăr

02 13010

Sfecle

Beta vulgaris, subsp.
vulgaris

02 13020

Morcovi

Daucus carota

02 13030

Țeline de
rădăcină

Apium graveolens, var.
rapaceum

02 13040

Hrean

Armoracia rusticana

02 13050

Topinamburi

Helianthus tuberosus

02 13060

Păstârnaci

Pastinaca sativa

02 13070

Pătrunjel
rădăcină

Petroselinum crispum

02 13080

Ridichi

Raphanus sativus, var.
sativus

Ridiche neagră,
ridiche japoneză,
ridiche și varietăți
similare

02 13090

Barba-caprei

Tragopogon porrifolius

Scorțoneră, salsifi

02 13100

Gulie furajeră

Brassica napus, var.
napobrassica

02 13110

Napi

Brassica rapa

02 13990

Altele (4)

(1) Numărul de cod este introdus de prezenta anexă; acesta are ca scop să stabilească o clasificare în temeiul anexei și al altor anexe la Regulamentul (CE) nr. 396/2005.
(2) Denumirea științifică a produselor din coloana «exemple de produse din grupă cărora li se aplică CMR» este furnizată, după caz și după posibilități; aceasta respectă
nomenclatura internațională în măsura în care este posibil.
(3) CMR indicate în anexele II și III pentru acest produs nu se aplică acestuia atunci când este utilizat în alimentația umană. Părțile produsului care constituie exclusiv ingrediente
ale alimentelor pentru animale vor face obiectul unor CMR diferite.
(4) Termenul «altele» cuprinde toate produsele care nu sunt menționate în mod expres la celelalte coduri în cadrul «grupelor cărora li se aplică CMR».
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Număr de
cod (1)

02 20000

Jurnalul Oficial al Uniunii Europene

RO

Grupe cărora li se aplică CMR

Exemple de
produse din grupă
cărora li se aplică
CMR
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Denumire științifică ( )
2

Exemple de varietăți
înrudite sau alte
produse incluse în
definiție și cărora li
aplică aceleași CMR

(ii) Legume bulboase

Produs întreg
după îndepărtarea
pielițelor ușor
detașabile și a
pământului
(produs
deshidratat) sau a
rădăcinilor și a
pământului
(produs proaspăt)

02 20010

Usturoi

Allium sativum

02 20020

Ceapă

Allium cepa

02 20030

Ceapă eșalotă

Allium ascalonicum
(Allium cepa, var.
aggregatum)

02 20040

Ceapă verde

Allium cepa

02 20990

Altele (3)

02 30000

(iii) Legume fructoase

02 31000

(a) Solanacee

Ceapă argintie

Ceapă de iarnă și
varietăți similare

Produs întreg
după îndepărtarea
pedunculului (a
tegumentului, în
cazul porumbului)

02 31010

Tomate

Lycopersicum
esculentum

Roșii cireșe

02 31020

Ardei

Capsicum annuum, var.
grossumși var. longum

Ardei iuți

02 31030

Vinete

Solanum melongena

Pepino

02 31040

Bame

Hibiscus esculentus

02 31990

Altele (3)

02 32000

Părți din produs
cărora li se aplică
CMR

(b) Cucurbitacee cu coaja comestibilă

02 32010

Castraveți

Cucumis sativus

02 32020

Cornișoni

Cucumis sativus

02 32030

Dovleci

Cucurbita pepo, var.
melopepo

Dovlecel (Cucurbita
pepo var. melopepo f.
clypeiformis)

(1) Numărul de cod este introdus de prezenta anexă; acesta are ca scop să stabilească o clasificare în temeiul anexei și al altor anexe la Regulamentul (CE) nr. 396/2005.
(2) Denumirea științifică a produselor din coloana «exemple de produse din grupă cărora li se aplică CMR» este furnizată, după caz și după posibilități; aceasta respectă
nomenclatura internațională în măsura în care este posibil.
(3) Termenul «altele» cuprinde toate produsele care nu sunt menționate în mod expres la celelalte coduri în cadrul «grupelor cărora li se aplică CMR».
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Număr de
cod (1)

Jurnalul Oficial al Uniunii Europene

RO

Grupe cărora li se aplică CMR

02 32990
02 33000

Exemple de
produse din grupă
cărora li se aplică
CMR
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Denumire științifică ( )
2

Exemple de varietăți
înrudite sau alte
produse incluse în
definiție și cărora li
aplică aceleași CMR

Altele (3)
(c) Cucurbitacee cu coaja
necomestibilă

02 33010

Pepeni galbeni

Cucumis melo

Kiwano

02 33020

Dovleci

Cucurbita maxima

Dovleac alb turcesc

02 33030

Pepeni verzi

Citrullus lanatus

02 33990

Altele (3)

02 34000

(d) Porumb zaharat

02 39000

(e) Alte legume fructoase

02 40000
02 41000

Zea mays, var.
saccharata

(a) Varză cu inflorescență

Doar
inflorescențele
Broccoli

Brassica oleracea, var.
italica

02 41020

Conopidă

Brassica oleracea, var.
botrytis

02 41990

Altele (3)

Broccoli calabrese,
broccoli chinezesc,
frunze de nap

(b) Varză cu căpățână

Produs întreg
după îndepărtarea
rădăcinilor și
frunzelor ofilite

02 42010

Varză de
Bruxelles

Brassica oleracea, var.
gemmifera

02 42020

Varză cu
căpățână

Brassica oleracea,
convar capitata

02 42990

Altele (3)

02 43000

Boabe și știulete
fără pănușă

(iv) Brasicacee

02 41010

02 42000

Părți din produs
cărora li se aplică
CMR

(c) Varză pentru frunze

Doar varza
propriu-zisă
Varză cu căpățână,
varză roșie, varză
creață de Milano,
varză albă

Produs întreg
după îndepărtarea
rădăcinilor și a
frunzelor ofilite

(1) Numărul de cod este introdus de prezenta anexă; acesta are ca scop să stabilească o clasificare în temeiul anexei și al altor anexe la Regulamentul (CE) nr. 396/2005.
(2) Denumirea științifică a produselor din coloana «exemple de produse din grupă cărora li se aplică CMR» este furnizată, după caz și după posibilități; aceasta respectă
nomenclatura internațională în măsura în care este posibil.
(3) Termenul «altele» cuprinde toate produsele care nu sunt menționate în mod expres la celelalte coduri în cadrul «grupelor cărora li se aplică CMR».
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Număr de
cod (1)

Jurnalul Oficial al Uniunii Europene

RO

Grupe cărora li se aplică CMR

Exemple de
produse din grupă
cărora li se aplică
CMR

03/vol. 69

Denumire științifică ( )
2

Exemple de varietăți
înrudite sau alte
produse incluse în
definiție și cărora li
aplică aceleași CMR

02 43010

Varză
chinezească

Brassica pekinensis

Muștar indian
(muștar chinezesc
cu frunze de varză),
pakchoï, pakchoï
sub formă de
rozetă (tai goo
choi), varză
chinezească
(petsai), Brassica
alba vulgaris

02 43020

Varză fără
căpățână

Brassica oleracea,
convar. Acephalea

Varză creață fără
căpățână, varză de
iarnă

02 43990

Altele (3)

02 44000

02 50000

02 51000

(d) Gulii

Brassica oleracea
convar. acephala, var.
gongylodes

Părți din produs
cărora li se aplică
CMR

Produs întreg
după îndepărtarea
rădăcinilor,
eventual a
vârfurilor și a
pământului

(v) Legume cu frunze și plante
aromatice

Produs întreg
după îndepărtarea
rădăcinilor, a
frunzelor
exterioare ofilite și
a pământului
(după caz)

(a) Lăptuci și alte salate similare,
inclusiv brasicacee

02 51010

Fetică

Valerianella locusta

Fetică italiană

02 51020

Lăptucă

Lactuca sativa

Salată cu căpățână,
salată de foi, salată
iceberg, marulă

02 51030

Scarolă (cicoare
cu frunze
întregi)

Cichorium endiva

Cicoare sălbatică,
cicoare cu frunze
roșii, radicchio,
cicoare creață de
grădină, cicoare
pentru păpuși

02 51040

Creson (4)

Lepidium sativum

02 51050

Barbarea
verna (4)

Barbarea verna

02 51060

Rucolă (4)

Eruca sativa (Diplotaxis
spec.)

02 51070

Muștar vânăt (4)

Brassica juncea, var.
rugosa

Rucolă sălbatică

(1) Numărul de cod este introdus de prezenta anexă; acesta are ca scop să stabilească o clasificare în temeiul anexei și al altor anexe la Regulamentul (CE) nr. 396/2005.
(2) Denumirea științifică a produselor din coloana «exemple de produse din grupă cărora li se aplică CMR» este furnizată, după caz și după posibilități; aceasta respectă
nomenclatura internațională în măsura în care este posibil.
(3) Termenul «altele» cuprinde toate produsele care nu sunt menționate în mod expres la celelalte coduri în cadrul «grupelor cărora li se aplică CMR».
(4) CMR indicate în anexele II și III pentru acest produs nu se aplică acestuia atunci când este utilizat în alimentația umană. Părțile produsului care constituie exclusiv ingrediente
ale alimentelor pentru animale vor face obiectul unor CMR diferite.
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Număr de
cod (1)

Jurnalul Oficial al Uniunii Europene

RO

Grupe cărora li se aplică CMR

Exemple de
produse din grupă
cărora li se aplică
CMR

02 51080

Frunze și lăstari
de Brassica,
spp. (3)

02 51990

Altele (4)

02 52000

125

Denumire științifică ( )
2

Exemple de varietăți
înrudite sau alte
produse incluse în
definiție și cărora li
aplică aceleași CMR

Brassica spp.

Mizuna

Părți din produs
cărora li se aplică
CMR

(b) Spanac și similare (frunze)

02 52010

Spanac

Spinacia oleracea

Spanac din Noua
Zeelandă, frunze de
napi

02 52020

Iarbă-grasă (3)

Portulaca oleracea

Montia perfoliata,
iarbă-grasă de
grădină, iarbă-grasă
comună, măcriș,
salicornie

02 52030

Sfeclă pentru
pețiol și frunze

Beta vulgaris

Frunze de sfeclă

02 52990

Altele (4)

02 53000

(c) Frunze de viță-de-vie (3)

Vitis euvitis

02 54000

(d) Năsturel

Nasturtium officinale

02 55000

(e) Cicoare witloof

Cichorium intybus, var.
foliosum

02 56000

(f) Plante aromatice

02 56010

Asmățui

Anthriscus cerefolium

02 56020

Arpagic

Allium schoenoprasum

02 56030

Frunze de țelină

Apium graveolens, var.
seccalinum

02 56040

Pătrunjel

Petroselinum crispum

02 56050

Salvie (3)

Salvia officinalis

02 56060

Rozmarin (3)

Rosmarinus officinalis

Frunze de fenicul,
frunze de
coriandru, frunze
de mărar, frunze de
chimen, leuștean,
angelică, asmățui și
alte apiacee

Cimbru sălbatic,
cimbru de grădină

(1) Numărul de cod este introdus de prezenta anexă; acesta are ca scop să stabilească o clasificare în temeiul anexei și al altor anexe la Regulamentul (CE) nr. 396/2005.
(2) Denumirea științifică a produselor din coloana «exemple de produse din grupă cărora li se aplică CMR» este furnizată, după caz și după posibilități; aceasta respectă
nomenclatura internațională în măsura în care este posibil.
(3) CMR indicate în anexele II și III pentru acest produs nu se aplică acestuia atunci când este utilizat în alimentația umană. Părțile produsului care constituie exclusiv ingrediente
ale alimentelor pentru animale vor face obiectul unor CMR diferite.
(4) Termenul «altele» cuprinde toate produsele care nu sunt menționate în mod expres la celelalte coduri în cadrul «grupelor cărora li se aplică CMR».
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Număr de
cod (1)

Jurnalul Oficial al Uniunii Europene

RO

Grupe cărora li se aplică CMR

Exemple de
produse din grupă
cărora li se aplică
CMR

03/vol. 69

Denumire științifică ( )
2

Exemple de varietăți
înrudite sau alte
produse incluse în
definiție și cărora li
aplică aceleași CMR

02 56070

Cimbru (3)

Thymus, spp.

Măghiran, oregano

02 56080

Busuioc (3)

Ocimum basilicum

Frunze de roiniță,
izmă, izmă-bună

02 56090

Frunze de
dafin (3)

Laurus nobilis

02 56100

Tarhon (3)

Artemisia dracunculus

02 56990

Altele (4)

02 60000

Isop

(vi) Leguminoase (proaspete)

Produs întreg

02 60010

Fasole (păstăi)

Phaseolus vulgaris

Fasole verde, fasole
spaniolă, fasole
fideluță, fasoliță

02 60020

Fasole (boabe)

Phaseolus vulgaris

Bob mare, flageolet,
mazăre-sabie (de
Madagascar), fasole
de Lima, fasoliță

02 60030

Mazăre (păstăi)

Pisum sativum

Mazăre dulce

02 60040

Mazăre (boabe)

Pisum sativum

Mazăre pentru
consum, mazăre
proaspătă, năut

02 60050

Linte (3)

Lens culinaris (syn.: L.
esculenta)

02 60990

Altele (4)

02 70000

Părți din produs
cărora li se aplică
CMR

vii) Legume cu tulpină (proaspete)

Produs întreg
după îndepărtarea
țesutului degradat,
a pământului și a
rădăcinilor

02 70010

Sparanghel

Asparagus officinalis

02 70020

Cardon

Cynara cardunculus

02 70030

Țelină

Apium graveolens, var.
dulce

02 70040

Fenicul

Fœniculum vulgare

(1) Numărul de cod este introdus de prezenta anexă; acesta are ca scop să stabilească o clasificare în temeiul anexei și al altor anexe la Regulamentul (CE) nr. 396/2005.
(2) Denumirea științifică a produselor din coloana «exemple de produse din grupă cărora li se aplică CMR» este furnizată, după caz și după posibilități; aceasta respectă
nomenclatura internațională în măsura în care este posibil.
(3) CMR indicate în anexele II și III pentru acest produs nu se aplică acestuia atunci când este utilizat în alimentația umană. Părțile produsului care constituie exclusiv ingrediente
ale alimentelor pentru animale vor face obiectul unor CMR diferite.
(4) Termenul «altele» cuprinde toate produsele care nu sunt menționate în mod expres la celelalte coduri în cadrul «grupelor cărora li se aplică CMR».
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Număr de
cod (1)

Jurnalul Oficial al Uniunii Europene

RO

Grupe cărora li se aplică CMR

Exemple de
produse din grupă
cărora li se aplică
CMR
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Denumire științifică ( )
2

02 70050

Anghinare

Cynara scolymus

02 70060

Praz

Allium porrum

02 70070

Rubarbă

Rheum × hybridum

02 70080

Lăstari de
bambus (3)

Bambusa vulgaris

02 70090

Miez de
palmier (3)

Euterpa oleracea, Cocos
nucifera, Bactris
gasipaes, Daemonorops
schmidtiana

02 70990

Altele (4)

02 80000

Exemple de varietăți
înrudite sau alte
produse incluse în
definiție și cărora li
aplică aceleași CMR

Capitul întreg,
inclusiv
receptaculul

Tulpini fără
rădăcini sau
frunze

(viii) Ciuperci (3)

Produs întreg
după îndepărtarea
pământului sau a
mediului de
cultură

02 80010

Ciuperci de
cultură

Ciupercă de
gunoi/Șampinion,
burete negru de
fag, shi-take

02 80020

Ciuperci
sălbatice

Gălbiori, trufe,
zbârciogi,
mânătarcă

02 80990

Altele (3)

02 90000

03 00000

Părți din produs
cărora li se aplică
CMR

(ix) Alge (3)

Produs întreg
după îndepărtarea
frunzelor ofilite

3. LEGUME PĂSTĂI

Produs întreg

03 00010

Fasole

Phaseolus vulgaris

03 00020

Linte

Lens culinaris (syn.: L.
esculenta)

03 00030

Mazăre

Pisum sativum

Bob mare, fasole
comună, fasole
oloagă,
mazăre-sabie, fasole
de Lima, boabe,
fasoliță

Năut, mazăre de
câmp, latir

(1) Numărul de cod este introdus de prezenta anexă; acesta are ca scop să stabilească o clasificare în temeiul anexei și al altor anexe la Regulamentul (CE) nr. 396/2005.
(2) Denumirea științifică a produselor din coloana «exemple de produse din grupă cărora li se aplică CMR» este furnizată, după caz și după posibilități; aceasta respectă
nomenclatura internațională în măsura în care este posibil.
(3) CMR indicate în anexele II și III pentru acest produs nu se aplică acestuia atunci când este utilizat în alimentația umană. Părțile produsului care constituie exclusiv ingrediente
ale alimentelor pentru animale vor face obiectul unor CMR diferite.
(4) Termenul «altele» cuprinde toate produsele care nu sunt menționate în mod expres la celelalte coduri în cadrul «grupelor cărora li se aplică CMR».
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Număr de
cod (1)

Jurnalul Oficial al Uniunii Europene

RO

Grupe cărora li se aplică CMR

Exemple de
produse din grupă
cărora li se aplică
CMR

03 00040

Lupin (3)

03 00990

Altele (4)

04 00000

04 01000

03/vol. 69

Denumire științifică ( )
2

Exemple de varietăți
înrudite sau alte
produse incluse în
definiție și cărora li
aplică aceleași CMR

Părți din produs
cărora li se aplică
CMR

Lupinus spp.

4. SEMINȚE ȘI FRUCTE OLEAGINOASE

Produs întreg
după îndepărtarea
cojii, a sâmburelui
și a pieliței, dacă
se poate

(i) Semințe oleaginoase

04 01010

Semințe de in

Linum usitatissimum

04 01020

Arahide

Arachis hypogaea

04 01030

Semințe de mac

Papaver somniferum

04 01040

Semințe de
susan

Sesamum indicum (syn.
S. orientale)

04 01050

Semințe de
floarea-soarelui

Helianthus annuus

04 01060

Semințe de
rapiță

Brassica napus

04 01070

Boabe de soia

Glycine max

04 01080

Semințe de
muștar

Brassica nigra

04 01090

Semințe de
bumbac

Gossypium spp.

04 01100

Semințe de
dovleac (3)

Cucurbita pepo, var.
oleifera

04 01110

Șofrănel (3)

Carthamus tinctorius

04 01120

Limba
mielului (3)

Borago officinalis

04 01130

Camelină (3)

Camelina sativa

04 01140

Cânepă (3)

Cannabis sativa

04 01150

Ricin

Ricinus communis

04 01990

Altele (4)

Rapiță sălbatică,
navetă

(1) Numărul de cod este introdus de prezenta anexă; acesta are ca scop să stabilească o clasificare în temeiul anexei și al altor anexe la Regulamentul (CE) nr. 396/2005.
(2) Denumirea științifică a produselor din coloana «exemple de produse din grupă cărora li se aplică CMR» este furnizată, după caz și după posibilități; aceasta respectă
nomenclatura internațională în măsura în care este posibil.
(3) CMR indicate în anexele II și III pentru acest produs nu se aplică acestuia atunci când este utilizat în alimentația umană. Părțile produsului care constituie exclusiv ingrediente
ale alimentelor pentru animale vor face obiectul unor CMR diferite.
(4) Termenul «altele» cuprinde toate produsele care nu sunt menționate în mod expres la celelalte coduri în cadrul «grupelor cărora li se aplică CMR».
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Număr de
cod (1)

04 02000

Jurnalul Oficial al Uniunii Europene

RO

Grupe cărora li se aplică CMR

Exemple de
produse din grupă
cărora li se aplică
CMR

Denumire științifică ( )
2

Măsline pentru
ulei (3)

Olea europaea

04 02020

Nuci de
palmier (3)

Elaeis guineensis

04 02030

Fructe de
palmier pentru
ulei (3)

Elaeis guineensis

04 02040

Kapok (3)

Ceiba pentandra

04 02990

Altele (4)
5. CEREALE

Părți din produs
cărora li se aplică
CMR

Produs întreg
după îndepărtarea
pedunculilor și a
pământului, după
caz

Produs întreg

05 00010

Orz

Hordeum spp.

05 00020

Hrișcă

Fagopyrum esculentum

05 00030

Porumb

Zea mays

05 00040

Mei (3)

Panicum spp.

05 00050

Ovăz

Avena fatua

05 00060

Orez

Oryza sativa

05 00070

Secară

Secale cereale

05 00080

Sorg (3)

Sorghum bicolor

05 00090

Grâu

Triticum aestivum

05 00990

Altele (4)

06 00000

Exemple de varietăți
înrudite sau alte
produse incluse în
definiție și cărora li
aplică aceleași CMR

(ii) Fructe oleaginoase

04 02010

05 00000

129

Mei comun, teff

Alac, triticale

6. CEAI, CAFEA, INFUZII ȘI CACAO

06 10000

(i) Ceai (Camellia sinensis frunze și codițe
uscate, fermentat sau nu)

06 20000

(ii) Boabe de cafea (3)

Camellia sinensis

Produs întreg

Numai boabe

(1) Numărul de cod este introdus de prezenta anexă; acesta are ca scop să stabilească o clasificare în temeiul anexei și al altor anexe la Regulamentul (CE) nr. 396/2005.
(2) Denumirea științifică a produselor din coloana «exemple de produse din grupă cărora li se aplică CMR» este furnizată, după caz și după posibilități; aceasta respectă
nomenclatura internațională în măsura în care este posibil.
(3) CMR indicate în anexele II și III pentru acest produs nu se aplică acestuia atunci când este utilizat în alimentația umană. Părțile produsului care constituie exclusiv ingrediente
ale alimentelor pentru animale vor face obiectul unor CMR diferite.
(4) Termenul «altele» cuprinde toate produsele care nu sunt menționate în mod expres la celelalte coduri în cadrul «grupelor cărora li se aplică CMR».
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Număr de
cod (1)

06 30000
06 31000

Jurnalul Oficial al Uniunii Europene

RO

Grupe cărora li se aplică CMR

Exemple de
produse din grupă
cărora li se aplică
CMR

Denumire științifică ( )
2

(a) Flori

Matricaria recutita

06 31020

Flori de hibiscus

Hibiscus sabdariffa

06 31030

Petale de
trandafir

Rosa spec.

06 31040

Flori de iasomie

Jasminum officinale

06 31050

Tei pucios

Tillia cordata

06 31990

Altele (4)
(b) Frunze

Produs întreg
după îndepărtarea
rădăcinilor și a
frunzelor ofilite

06 32010

Frunze de
căpșun

Fragaria × ananassa

06 32020

Frunze de
rooibos

Aspalathus spp.

06 32030

Maté

Ilex paraguariensis

06 32990

Altele (4)
(c) Rădăcini

Produs întreg
după îndepărtarea
vârfurilor și a
pământului prin
spălare sau periere

06 33010

Rădăcină de
valeriană

Valeriana officinalis

06 33020

Rădăcină de
ginseng

Panax ginseng

06 33990

Altele (3)

06 39000

Părți din produs
cărora li se aplică
CMR

Floarea întreagă
după îndepărtarea
tulpinii și a
frunzelor ofilite
Flori de mușețel

06 33000

Exemple de varietăți
înrudite sau alte
produse incluse în
definiție și cărora li
aplică aceleași CMR

(iii) Infuzii (3) (uscate)

06 31010

06 32000

03/vol. 69

(d) Alte infuzii

(1) Numărul de cod este introdus de prezenta anexă; acesta are ca scop să stabilească o clasificare în temeiul anexei și al altor anexe la Regulamentul (CE) nr. 396/2005.
(2) Denumirea științifică a produselor din coloana «exemple de produse din grupă cărora li se aplică CMR» este furnizată, după caz și după posibilități; aceasta respectă
nomenclatura internațională în măsura în care este posibil.
(3) CMR indicate în anexele II și III pentru acest produs nu se aplică acestuia atunci când este utilizat în alimentația umană. Părțile produsului care constituie exclusiv ingrediente
ale alimentelor pentru animale vor face obiectul unor CMR diferite.
(4) Termenul «altele» cuprinde toate produsele care nu sunt menționate în mod expres la celelalte coduri în cadrul «grupelor cărora li se aplică CMR».
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Număr de
cod (1)

Jurnalul Oficial al Uniunii Europene

RO

Grupe cărora li se aplică CMR

Exemple de
produse din grupă
cărora li se aplică
CMR
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Denumire științifică ( )
2

Exemple de varietăți
înrudite sau alte
produse incluse în
definiție și cărora li
aplică aceleași CMR

Părți din produs
cărora li se aplică
CMR

06 40000

(iv) Cacao (3) (boabe fermentate)

Theobroma cacao

Boabe după
îndepărtarea
cojilor

06 50000

(v) Roșcove (3)

Ceratonia siliqua

Produs întreg
după îndepărtarea
pedunculului sau
a coroanei

Humulus lupulus

Produs întreg

07 00000

7. HAMEI (deshidratat), inclusiv granulele de
hamei și pudra neconcentrată

08 00000

8. CONDIMENTE

08 10000

(i) Semințe

Produs întreg

08 10010

Anason

Pimpinella anisum

08 10020

Chimen negru

Nigella sativa

08 10030

Semințe de
țelină

Apium graveolens

08 10040

Semințe de
coriandru

Coriandrum sativum

08 10050

Semințe de
chimen

Cuminum cyminum

08 10060

Semințe de
mărar

Anethum graveolens

08 10070

Semințe de
fenicul

Foeniculum vulgare

08 10080

Schinduf

Trigonella
foenumgraecum

08 10090

Nucșoară

Myristica fragans

08 10990

Altele (4)

08 20000

Semințe de leuștean

(ii) Fructe și bace

08 20010

Piper de Jamaica

Pimenta dioica

08 20020

Piper de anason
(piper de
Sichuan)

Zanthoxylum piperitum

08 20030

Chimen

Carum carvi

08 20040

Cardamom

Elettaria cardamomum

(1) Numărul de cod este introdus de prezenta anexă; acesta are ca scop să stabilească o clasificare în temeiul anexei și al altor anexe la Regulamentul (CE) nr. 396/2005.
(2) Denumirea științifică a produselor din coloana «exemple de produse din grupă cărora li se aplică CMR» este furnizată, după caz și după posibilități; aceasta respectă
nomenclatura internațională în măsura în care este posibil.
(3) CMR indicate în anexele II și III pentru acest produs nu se aplică acestuia atunci când este utilizat în alimentația umană. Părțile produsului care constituie exclusiv ingrediente
ale alimentelor pentru animale vor face obiectul unor CMR diferite.
(4) Termenul «altele» cuprinde toate produsele care nu sunt menționate în mod expres la celelalte coduri în cadrul «grupelor cărora li se aplică CMR».
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Număr de
cod (1)

Jurnalul Oficial al Uniunii Europene

RO

Grupe cărora li se aplică CMR

Exemple de
produse din grupă
cărora li se aplică
CMR

Denumire științifică ( )
2

08 20050

Fructe de
ienupăr

Juniperus communis

08 20060

Piper, negru și
alb

Piper nigrum

08 20070

Păstăi de vanilie

Vanilla fragans (syn.
Vanilla planifolia)

08 20080

Tamarin

Tamarindus indica

08 20990

Altele (3)

08 30000

Scorțișoară

08 30990

Altele (3)

Cinnamonum verum
(syn. C. zeylanicum)

Lemn-dulce

Glycyrrhiza glabra

08 40020

Ghimbir

Zingiber officinale

08 40030

Curcuma
(șofran de India)

Curcuma domestica
(syn. C. longa)

08 40040

Hrean

Armoracia rusticana

08 40990

Altele (3)

Piper lung, piper
roz

Scorțișoară cassia

(v) Muguri

08 50010

Cuișoare

Syzygium aromaticum

08 50020

Capere

Capparis spinosa

08 50990

Altele (4)

08 60000

Părți din produs
cărora li se aplică
CMR

(iv) Rădăcini sau rizomi

08 40010

08 50000

Exemple de varietăți
înrudite sau alte
produse incluse în
definiție și cărora li
aplică aceleași CMR

(iii) Scoarță

08 30010

08 40000

03/vol. 69

(vi) Stigmate de flori

08 60010

Șofran

08 60990

Altele (3)

Crocus sativus

(1) Numărul de cod este introdus de prezenta anexă; acesta are ca scop să stabilească o clasificare în temeiul anexei și al altor anexe la Regulamentul (CE) nr. 396/2005.
(2) Denumirea științifică a produselor din coloana «exemple de produse din grupă cărora li se aplică CMR» este furnizată, după caz și după posibilități; aceasta respectă
nomenclatura internațională în măsura în care este posibil.
(3) Termenul «altele» cuprinde toate produsele care nu sunt menționate în mod expres la celelalte coduri în cadrul «grupelor cărora li se aplică CMR».
(4) CMR indicate în anexele II și III pentru acest produs nu se aplică acestuia atunci când este utilizat în alimentația umană. Părțile produsului care constituie exclusiv ingrediente
ale alimentelor pentru animale vor face obiectul unor CMR diferite.
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Număr de
cod (1)

08 70000

Jurnalul Oficial al Uniunii Europene

RO

Grupe cărora li se aplică CMR

Exemple de
produse din grupă
cărora li se aplică
CMR

Denumire științifică ( )
2

Exemple de varietăți
înrudite sau alte
produse incluse în
definiție și cărora li
aplică aceleași CMR

Părți din produs
cărora li se aplică
CMR

(vii) Tegumente accesorii

08 70010

Nucșoară

08 70990

Altele (3)

09 00000
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Myristica fragans

9. PLANTE UTILIZATE ÎN PRODUCȚIA
ZAHĂRULUI (4)

09 00010

Sfeclă de zahăr

Beta vulgaris

Produs întreg
după îndepărtarea
vârfurilor și a
pământului prin
spălare sau periere

09 00020

Trestie de zahăr

Saccharum officinarum

Produs întreg
după îndepărtarea
țesutului degradat,
a pământului și a
rădăcinilor

09 00030

Rădăcini de
cicoare (4)

Cichorium intybus

Produs întreg
după îndepărtarea
vârfurilor și a
pământului prin
spălare sau periere

09 00990

Altele (3)

10 00000

10 10000

10 11000

10. PRODUSE DE ORIGINE ANIMALĂ –
ANIMALE TERESTRE
(i) Carne, preparate din carne, organe
comestibile, sânge, grăsimi animale;
proaspete, refrigerate sau
congelate, sărate, în saramură,
uscate sau afumate sau
transformate în făinuri; alte
produse transformate având pe
bază de aceste produse, precum
cârnații și preparatele alimentare

Produs întreg sau
doar grăsime (5)

(a) Porcine

Sus scrofa

10 11010

Carne

10 11020

Carne fără
grăsime sau
macră

10 11030

Ficat

10 11040

Rinichi

(1) Numărul de cod este introdus de prezenta anexă; acesta are ca scop să stabilească o clasificare în temeiul anexei și al altor anexe la Regulamentul (CE) nr. 396/2005.
(2) Denumirea științifică a produselor din coloana «exemple de produse din grupă cărora li se aplică CMR» este furnizată, după caz și după posibilități; aceasta respectă
nomenclatura internațională în măsura în care este posibil.
(3) Termenul «altele» cuprinde toate produsele care nu sunt menționate în mod expres la celelalte coduri în cadrul «grupelor cărora li se aplică CMR».
(4) CMR indicate în anexele II și III pentru acest produs nu se aplică acestuia atunci când este utilizat în alimentația umană. Părțile produsului care constituie exclusiv ingrediente
ale alimentelor pentru animale vor face obiectul unor CMR diferite.
(5) În cazul în care pesticidul și/sau metaboliții (cuprinși în definiția reziduurilor) sunt hidrosolubili (log Pow < 3), CMR este exprimat în mg/kg de carne (inclusiv materie grasă),
preparate din carne, organe comestibile și grăsimi animale. În cazul în care pesticidul și/sau metaboliții (cuprinși în definiția reziduurilor) sunt liposolubili (log Pow ≥ 3), CMR
este exprimat în mg/kg de grăsime din carne, preparate din carne, organe comestibile și grăsimi animale. În cazul produselor alimentare care au un conținut de materie grasă
egal cu sau mai mic de 10 % din greutate, cantitatea de reziduuri se raportează la greutatea totală a cărnii dezosate. În acest caz, conținutul maxim reprezintă o zecime din
valoarea exprimată în raport cu cantitatea de materie grasă, însă trebuie să fie cel puțin egală cu 0,01 mg/kg Această regulă nu se aplică pentru laptele de vacă sau pentru
laptele de vacă integral. Ea nu se aplică nici celorlalte produse pentru care CMR sunt stabilite la nivelul LD.
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Număr de
cod (1)

Jurnalul Oficial al Uniunii Europene

RO

Grupe cărora li se aplică CMR

Exemple de
produse din grupă
cărora li se aplică
CMR

10 11050

Organe
comestibile

10 11990

Altele (3)

10 12000

(b) Bovine
Carne

10 12020

Grăsime

10 12030

Ficat

10 12040

Rinichi

10 12050

Organe
comestibile

10 12990

Altele (3)
(c) Ovine

Exemple de varietăți
înrudite sau alte
produse incluse în
definiție și cărora li
aplică aceleași CMR

Părți din produs
cărora li se aplică
CMR

Ovis aries

10 13010

Carne

10 13020

Grăsime

10 13030

Ficat

10 13040

Rinichi

10 13050

Organe
comestibile

10 13990

Altele (3)

10 14000

Denumire științifică ( )
2

Bos spec.

10 12010

10 13000

03/vol. 69

(d) Caprine

Capra hircus

10 14010

Carne

10 14020

Grăsime

10 14030

Ficat

10 14040

Rinichi

10 14050

Organe
comestibile

(1) Numărul de cod este introdus de prezenta anexă; acesta are ca scop să stabilească o clasificare în temeiul anexei și al altor anexe la Regulamentul (CE) nr. 396/2005.
(2) Denumirea științifică a produselor din coloana «exemple de produse din grupă cărora li se aplică CMR» este furnizată, după caz și după posibilități; aceasta respectă
nomenclatura internațională în măsura în care este posibil.
(3) Termenul «altele» cuprinde toate produsele care nu sunt menționate în mod expres la celelalte coduri în cadrul «grupelor cărora li se aplică CMR».
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Număr de
cod (1)

Jurnalul Oficial al Uniunii Europene

RO

Grupe cărora li se aplică CMR

10 14990
10 15000

Exemple de
produse din grupă
cărora li se aplică
CMR

(e) Animale din specia cabaline, asini
sau catâri

Exemple de varietăți
înrudite sau alte
produse incluse în
definiție și cărora li
aplică aceleași CMR

Părți din produs
cărora li se aplică
CMR

Equus spec.

Carne

10 15020

Grăsime

10 15030

Ficat

10 15040

Rinichi

10 15050

Organe
comestibile

10 15990

Altele (3)
(f) Păsări de curte – pui, gâște, rațe,
curci și bibilici –, struți, porumbei

Gallus gallus, Anser
anser, Anas
platyrhynchos,
Meleagris gallopavo,
Numida meleagris,
Coturnix coturnix,
Struthio camelus,
Columba sp.

10 16010

Carne

10 16020

Grăsime

10 16030

Ficat

10 16040

Rinichi

10 16050

Organe
comestibile

10 16990

Altele (3)

10 17000

Denumire științifică ( )
2

Altele

10 15010

10 16000

135

(g) Alte animale de crescătorie

Iepuri de casă,
canguri

10 17010

Carne

10 17020

Grăsime

10 17030

Ficat

10 17040

Rinichi

(1) Numărul de cod este introdus de prezenta anexă; acesta are ca scop să stabilească o clasificare în temeiul anexei și al altor anexe la Regulamentul (CE) nr. 396/2005.
(2) Denumirea științifică a produselor din coloana «exemple de produse din grupă cărora li se aplică CMR» este furnizată, după caz și după posibilități; aceasta respectă
nomenclatura internațională în măsura în care este posibil.
(3) Termenul «altele» cuprinde toate produsele care nu sunt menționate în mod expres la celelalte coduri în cadrul «grupelor cărora li se aplică CMR».
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Număr de
cod (1)

Jurnalul Oficial al Uniunii Europene

RO

Grupe cărora li se aplică CMR

Exemple de
produse din grupă
cărora li se aplică
CMR

10 17050

Organe
comestibile

10 17990

Altele (3)

10 20000

Denumire științifică ( )
2

Exemple de varietăți
înrudite sau alte
produse incluse în
definiție și cărora li
aplică aceleași CMR

(ii) Lapte și smântână, neconcentrate,
fără adaos de zahăr sau îndulcitori,
unt și alte grăsimi derivate din
lapte, brânză și caș

Părți din produs
cărora li se aplică
CMR

Produs întreg sau
doar grăsime (4)

10 20010

Bovine

10 20020

Ovine

10 20030

Caprine

10 20040

Cai

10 20990

Altele (3)

10 30000

03/vol. 69

(iii) Ouă de pasăre, proaspete,
conservate sau congelate; ouă fără
coajă și gălbenușuri de ouă,
proaspete, deshidratate, preparate
în apă sau la abur, puse în forme,
congelate sau altfel conservate, cu
sau fără adaos de zahăr sau alți
îndulcitori

Produs întreg sau
doar grăsime (5)

10 30010

Pui

10 30020

Rață

10 30030

Gâscă

10 30040

Prepeliță

10 30990

Altele (3)

10 40000

(iv) Miere

Apis melifera, Melipona
spec.

Lăptișor
de matcă, polen

10 50000

(v) Amfibieni și reptile

Rana spec. Crocodilia
spec.

Pulpe de broască,
crocodili

10 60000

(vi) Melci

Helix spec.

(1) Numărul de cod este introdus de prezenta anexă; acesta are ca scop să stabilească o clasificare în temeiul anexei și al altor anexe la Regulamentul (CE) nr. 396/2005.
(2) Denumirea științifică a produselor din coloana «exemple de produse din grupă cărora li se aplică CMR» este furnizată, după caz și după posibilități; aceasta respectă
nomenclatura internațională în măsura în care este posibil.
(3) Termenul «altele» cuprinde toate produsele care nu sunt menționate în mod expres la celelalte coduri în cadrul «grupelor cărora li se aplică CMR».
(4) În cazul în care pesticidul și/sau metaboliții (cuprinși în definiția reziduurilor) sunt hidrosolubili (log Pow < 3), CMR este exprimat în mg/kg de lapte și produse lactate. În cazul
în care pesticidul și/sau metaboliții (cuprinși în definiția reziduurilor) sunt liposolubili (log Pow ≥ 3), CMR este exprimat în mg/kg de lapte de vacă și lapte de vacă integral.
Pentru a exprima conținutul de reziduuri din laptele de vacă crud și din laptele de vacă integral, se recomandă să se ia ca bază de calcul un conținut de materie grasă egal cu
4 % din greutate. Pentru laptele crud și laptele integral de altă origine animală, reziduurile sunt exprimate pe baza materiei grase. Pentru celelalte produse enumerate având
un conținut de materie grasă egal cu sau mai mic de 2 % din greutate, conținutul maxim este egal cu jumătate din cel stabilit pentru laptele crud și cel integral, iar pentru cele
care au un conținut de materie grasă egal cu sau mai mare de 2 % din greutate, conținutul maxim este exprimat în mg/kg de materie grasă. În acest caz, conținutul maxim este
egal cu conținutul maxim pentru laptele crud și cel integral, înmulțit cu douăzeci și cinci. Această regulă nu se aplică atunci când CMR sunt stabilite la nivelul LD.
(5) În cazul în care pesticidul și/sau metaboliții (cuprinși în definiția reziduurilor) sunt hidrosolubili (log Pow < 3), CMR este exprimat în mg/kg de ouă proaspete fără coajă pentru
ouăle de pasăre și gălbenușurile de ou. În cazul în care pesticidul și/sau metaboliții (cuprinși în definiția reziduurilor) sunt liposolubili (log Pow ≥ 3), CMR sunt exprimate în
mg/kg de ouă proaspete fără coajă pentru ouăle de pasăre și gălbenușurile de ou. Cu toate acestea, pentru ouăle și produsele pe bază de ouă care au un conținut de materie
grasă mai mare de 10 %, conținutul maxim este exprimat în mg/kg de materie grasă. În acest caz, conținutul maxim este egal cu conținutul care se aplică pentru ouăle proaspete, înmulțit cu zece. Această regulă nu se aplică atunci când CMR sunt stabilite la nivelul LD.
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Număr de
cod (1)

10 70000

Jurnalul Oficial al Uniunii Europene

RO

Grupe cărora li se aplică CMR

Exemple de
produse din grupă
cărora li se aplică
CMR

137

Denumire științifică ( )
2

Exemple de varietăți
înrudite sau alte
produse incluse în
definiție și cărora li
aplică aceleași CMR

Părți din produs
cărora li se aplică
CMR

(vii) Alte produse derivate din
animale terestre

11 00000

11. PEȘTI, PRODUSE PE BAZĂ DE PEȘTE,
CRUSTACEE, MOLUȘTE ȘI ALTE
PRODUSE PESCĂREȘTI DE MARE SAU
DE APĂ DULCE (3)

12 00000

12. HRANĂ PENTRU ANIMALE (3)

(1) Numărul de cod este introdus de prezenta anexă; acesta are ca scop să stabilească o clasificare în temeiul anexei și al altor anexe la Regulamentul (CE) nr. 396/2005.
(2) Denumirea științifică a produselor din coloana «exemple de produse din grupă cărora li se aplică CMR» este furnizată, după caz și după posibilități; aceasta respectă
nomenclatura internațională în măsura în care este posibil.
(3) CMR se aplică cu condiția ca fiecare produs să fie stabilit și înscris în listă. ”

