
DECYZJE 

DECYZJA RADY (UE) 2017/1391 

z dnia 17 lipca 2017 r. 

w sprawie stanowiska, jakie należy przyjąć w imieniu Unii Europejskiej w Podkomitecie ds. 
Zarządzania Sanitarnego i Fitosanitarnego utworzonym na mocy Układu o stowarzyszeniu 
między Unią Europejską i Europejską Wspólnotą Energii Atomowej oraz ich państwami 
członkowskimi, z jednej strony, a Ukrainą, z drugiej strony, w odniesieniu do zmian do załącznika 

V tego Układu 

RADA UNII EUROPEJSKIEJ, 

uwzględniając Traktat o funkcjonowaniu Unii Europejskiej, w szczególności jego art. 207 ust. 4 akapit pierwszy 
w związku z art. 218 ust. 9, 

uwzględniając wniosek Komisji Europejskiej, 

a także mając na uwadze, co następuje: 

(1)  W art. 486 ust. 3 i 4 Układu o stowarzyszeniu między Unią Europejską i Europejską Wspólnotą Energii 
Atomowej oraz ich państwami członkowskimi, z jednej strony, a Ukrainą, z drugiej strony (zwany dalej 
„Układem”), przewidziano tymczasowe stosowanie Układu w części ustalonej przez Unię. 

(2)  W art. 1 decyzji Rady 2014/691/UE (1) wymieniono postanowienia Układu, które mają być stosowane 
tymczasowo, a wśród nich postanowienia dotyczące środków sanitarnych, fitosanitarnych i dobrostanu zwierząt 
oraz powiązanych załączników IV–XIV do Układu. Zgodnie z art. 486 ust. 4 Układu postanowienia te są 
tymczasowo stosowane od dnia 1 stycznia 2016 r. 

(3)  Artykuł 64 ust. 1 Układu przewiduje, że Ukraina ma zbliżać swoje ustawodawstwo w kwestiach sanitarnych 
i fitosanitarnych i dotyczących dobrostanu zwierząt do przepisów Unii wymienionych w załączniku V do Układu. 

(4)  Artykuł 64 ust. 4 Układu zobowiązuje Ukrainę do przedstawienia wykazu przepisów dorobku prawnego Unii 
dotyczących środków sanitarnych, fitosanitarnych i dobrostanu zwierząt (zwanego dalej „wykazem”), do których 
będzie zbliżała swoje ustawodawstwo krajowe. Wykaz ten ma służyć jako dokument referencyjny na potrzeby 
wdrożenia rozdziału 4 (Środki sanitarne i fitosanitarne) w tytule IV (Handel i zagadnienia związane z handlem) 
Układu i ma zostać dodany do załącznika V do Układu. W związku z tym załącznik V do Układu należy zmienić 
decyzją Podkomitetu ds. Zarządzania Sanitarnego i Fitosanitarnego, jak określono w art. 74 Układu. 

(5)  Ukraina przedstawiła Komisji ten wykaz w czerwcu 2016 r. 

(6)  Należy zatem ustalić stanowisko, które ma zostać przyjęte w imieniu Unii w Podkomitecie ds. Zarządzania 
Sanitarnego i Fitosanitarnego w odniesieniu do zmiany załącznika V do Układu, 

PRZYJMUJE NINIEJSZĄ DECYZJĘ: 

Artykuł 1 

1. Stanowisko, jakie należy przyjąć w imieniu Unii Europejskiej w Podkomitecie ds. Zarządzania Sanitarnego i Fitosa
nitarnego ustanowionym na mocy art. 74 Układu o stowarzyszeniu między Unią Europejską i Europejską Wspólnotą 
Energii Atomowej oraz ich państwami członkowskimi, z jednej strony, a Ukrainą, z drugiej strony (zwanego dalej 
„Układem”), w odniesieniu do zmiany załącznika V do układu oznacza poparcie projektu decyzji dołączonego do 
niniejszej decyzji. 
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(1) Decyzja Rady 2014/691/UE z dnia 29 września 2014 r. zmieniająca decyzję 2014/668/UE w sprawie podpisania, w imieniu Unii 
Europejskiej, oraz tymczasowego stosowania Układu o stowarzyszeniu między Unią Europejską i Europejską Wspólnotą Energii 
Atomowej oraz ich państwami członkowskimi, z jednej strony, a Ukrainą, z drugiej strony, w odniesieniu do jego tytułu III (z wyjątkiem 
postanowień dotyczących traktowania pracowników będących obywatelami państw trzecich legalnie zatrudnionych na terytorium 
drugiej Strony) oraz tytułów IV, V, VI i VII, jak również powiązanych załączników i protokołów (Dz.U. L 289 z 3.10.2014, s. 1). 



2. Przedstawiciele Unii zasiadający w Podkomitecie ds. Zarządzania Sanitarnego i Fitosanitarnego mogą uzgadniać 
niewielkie poprawki techniczne do projektu decyzji bez konieczności przyjmowania przez Radę kolejnej decyzji. 

Artykuł 2 

Niniejsza decyzja wchodzi w życie z dniem jej przyjęcia. 

Sporządzono w Brukseli dnia 17 lipca 2017 r. 

W imieniu Rady 
T. TAMM 

Przewodniczący  
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PROJEKT  

DECYZJA NR … PODKOMITETU DS. ZARZĄDZANIA SANITARNEGO I FITOSANITARNEGO 
UE–UKRAINA 

z dnia … 2017 r. 

zmieniająca załącznik V do Układu o stowarzyszeniu 

PODKOMITET DS. ZARZĄDZANIA SANITARNEGO i FITOSANITARNEGO, 

uwzględniając Układ o stowarzyszeniu między Unią Europejską i Europejską Wspólnotą Energii Atomowej oraz ich 
państwami członkowskimi, z jednej strony, a Ukrainą, z drugiej strony (zwany dalej „Układem”), w szczególności jego 
art. 74 ust. 2 lit. c), 

a także mając na uwadze, co następuje: 

(1) Zgodnie z art. 486 Układu, niektóre części Układu, w tym postanowienia dotyczące środków sanitarnych i fitosa
nitarnych, mają być stosowane tymczasowo od dnia 1 stycznia 2016 r. 

(2) Art. 64 ust. 1 Układu przewiduje, że Ukraina ma zbliżać swoje ustawodawstwo w kwestiach sanitarnych i fitosani
tarnych i dotyczących dobrostanu zwierząt do przepisów Unii wymienionych w załączniku V do Układu. 

(3)  Art. 64 ust. 4 Układu zobowiązuje Ukrainę do przedstawienia wykazu przepisów dorobku prawnego Unii 
dotyczących środków sanitarnych, fitosanitarnych i dobrostanu zwierząt (zwanego dalej „wykazem”), do których 
będzie zbliżała swoje ustawodawstwo krajowe. Wykaz ten ma służyć jako dokument referencyjny na potrzeby 
wdrożenia rozdziału 4 (Środki sanitarne i fitosanitarne) w tytule IV (Handel i zagadnienia związane z handlem) 
Układu. 

(4)  Ukraina przedstawiła Komisji Europejskiej ten wykaz Unii w czerwcu 2016 r. 

(5)  Podkomitet ds. Zarządzania Sanitarnego i Fitosanitarnego powinien przyjąć decyzję, na mocy której istniejący 
załącznik V zostanie zastąpiony nowym załącznikiem, 

PRZYJMUJE NINIEJSZĄ DECYZJĘ: 

Artykuł 1 

Załącznik V do Układu o stowarzyszeniu między Unią Europejską i Europejską Wspólnotą Energii Atomowej oraz ich 
państwami członkowskimi, z jednej strony, a Ukrainą, z drugiej strony, zastępuje się załącznikiem do niniejszej decyzji. 

Artykuł 2 

Niniejsza decyzja wchodzi w życie z dniem jej przyjęcia. 

Sporządzono w … 

W imieniu Podkomitetu ds. Zarządzania Sanitarnego  
i Fitosanitarnego 

Przewodniczący  
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ZAŁĄCZNIK 

ZMIANA ZAŁĄCZNIKA V DO UKŁADU O STOWARZYSZENIU 

Załącznik V otrzymuje brzmienie: 

„ZAŁĄCZNIK V 

WYKAZ AKTÓW PRAWNYCH UNII, DO KTÓRYCH ZBLIŻY SWOJE PRZEPISY UKRAINA 

Ukraina dokonuje zbliżenia swojego ustawodawstwa do następujących aktów prawnych Unii w terminie wskazanym 
poniżej, zgodnie z art. 64 ust. 4 Układu. 

Akty prawne Unii Termin zbliżenia 
przepisów 

Rozdział I – Przepisy ogólne (zdrowie publiczne) 

Dyrektywa Rady 91/496/EWG z dnia 15 lipca 1991 r. ustanawiająca zasady regulujące organiza
cję kontroli weterynaryjnych zwierząt wprowadzanych na rynek Wspólnoty z państw trzecich 
oraz zmieniająca dyrektywy 89//662/EWG, 90/425/EWG oraz 90/675/EWG 

2016 

Dyrektywa Rady 97/78/WE z dnia 18 grudnia 1997 r. ustanawiająca zasady regulujące organiza
cję kontroli weterynaryjnej produktów wprowadzanych do Wspólnoty z państw trzecich 

2016 

Rozporządzenie (WE) nr 178/2002 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 28 stycznia 2002 r. 
ustanawiające ogólne zasady i wymagania prawa żywnościowego, powołujące Europejski Urząd 
ds. Bezpieczeństwa Żywności oraz ustanawiające procedury w zakresie bezpieczeństwa żywności 

2016 

Dyrektywa Rady 2002/99/WE z dnia 16 grudnia 2002 r. ustanawiająca przepisy sanitarne regulu
jące produkcję, przetwarzanie, dystrybucję oraz wprowadzanie produktów pochodzenia zwierzę
cego przeznaczonych do spożycia przez ludzi 

2016 

Rozporządzenie (WE) nr 852/2004 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 29 kwietnia 2004 r. 
w sprawie higieny środków spożywczych 

2016 

Rozporządzenie (WE) nr 853/2004 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 29 kwietnia 2004 r. 
ustanawiające szczególne przepisy dotyczące higieny w odniesieniu do żywności pochodzenia 
zwierzęcego 

2016 

Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 854/2004 z dnia 29 kwietnia 2004 r. 
ustanawiające szczególne przepisy dotyczące organizacji urzędowych kontroli w odniesieniu do 
produktów pochodzenia zwierzęcego przeznaczonych do spożycia przez ludzi 

2016 

Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 882/2004 z dnia 29 kwietnia 2004 r. 
w sprawie kontroli urzędowych przeprowadzanych w celu sprawdzenia zgodności z prawem pa
szowym i żywnościowym oraz regułami dotyczącymi zdrowia zwierząt i dobrostanu zwierząt 

2016 

Rozporządzenie Komisji (WE) nr 669/2009 z dnia 24 lipca 2009 r. w sprawie wykonania rozpo
rządzenia (WE) nr 882/2004 Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie zwiększonego poziomu 
kontroli urzędowych przywozu niektórych rodzajów pasz i żywności niepochodzących od zwie
rząt i zmieniające decyzję 2006/504/WE 

2016 

Rozporządzenie Komisji (UE) nr 16/2011 z dnia 10 stycznia 2011 r. ustanawiające środki 
wykonawcze dla systemu wczesnego ostrzegania o niebezpiecznych produktach żywnościowych 
i środkach żywienia zwierząt 

2018 
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Akty prawne Unii Termin zbliżenia 
przepisów 

Rozporządzenie wykonawcze Komisji (UE) nr 931/2011 z dnia 19 września 2011 r. w sprawie 
wymogów dotyczących możliwości śledzenia ustanowionych rozporządzeniem (WE) 
nr 178/2002 Parlamentu Europejskiego i Rady w odniesieniu do żywności pochodzenia zwierzę
cego 

2016 

Rozporządzenie wykonawcze Komisji (UE) nr 208/2013 z dnia 11 marca 2013 r. w sprawie wy
mogów dotyczących możliwości śledzenia kiełków i nasion przeznaczonych do produkcji kieł
ków 

2016 

Znakowanie i informacje na temat środków spożywczych 

Rozporządzenie (WE) nr 1924/2006 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 20 grudnia 2006 r. 
w sprawie oświadczeń żywieniowych i zdrowotnych dotyczących żywności 

2016 

Rozporządzenie (WE) nr 1925/2006 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 20 grudnia 2006 r. 
w sprawie dodawania do żywności witamin i składników mineralnych oraz niektórych innych 
substancji 

2016 

Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1170/2009 z dnia 30 listopada 2009 r. zmieniające dyrektywę 
2002/46/WE Parlamentu Europejskiego i Rady oraz rozporządzenie (WE) nr 1925/2006 Parla
mentu Europejskiego i Rady w odniesieniu do wykazów witamin i składników mineralnych oraz 
ich form chemicznych, które można dodawać do żywności, w tym do suplementów żywnościo
wych 

2016 

Rozporządzenie Komisji (UE) nr 432/2011 z dnia 4 maja 2011 r. w sprawie odmowy udzielenia 
zezwolenia na niektóre oświadczenia zdrowotne dotyczące żywności inne niż odnoszące się do 
zmniejszenia ryzyka choroby oraz rozwoju i zdrowia dzieci 

2016 

Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1169/2011 z dnia 25 października 
2011 r. w sprawie przekazywania konsumentom informacji na temat żywności, zmiany rozpo
rządzenń Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 1924/2006 i (WE) nr 1925/2006 oraz uchy
lenia dyrektywy Komisji 87/250/EWG, dyrektywy Rady 90/496/EWG, dyrektywy Komisji 
1999/10/WE, dyrektywy 2000/13/WE Parlamentu Europejskiego i Rady, dyrektyw Komisji 
2002/67/WE i 2008/5/WE oraz rozporządzenia Komisji (WE) nr 608/2004 

2016 

Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady 2011/91/UE z dnia 13 grudnia 2011 r. w sprawie 
oznaczeń lub oznakowań identyfikacyjnych partii towaru, do której należy dany środek spoży
wczy 

2016 

Rozporządzenie Komisji (UE) nr 432/2012 z dnia 16 maja 2012 r. ustanawiające wykaz dopusz
czonych oświadczeń zdrowotnych dotyczących żywności, innych niż oświadczenia odnoszące się 
do zmniejszenia ryzyka choroby oraz rozwoju i zdrowia dzieci 

2016 

Rozporządzenie Komisji (UE) nr 1047/2012 z dnia 8 listopada 2012 r. zmieniające rozporządze
nie (WE) nr 1924/2006 w odniesieniu do wykazu oświadczeń żywieniowych 

2016 

Decyzja wykonawcza Komisji 2013/63/UE z dnia 24 stycznia 2013 r. przyjmująca wytyczne do
tyczące wdrażania szczegółowych warunków dotyczących oświadczeń zdrowotnych określonych 
w art. 10 rozporządzenia (WE) nr 1924/2006 Parlamentu Europejskiego i Rady 

2016 

Środki mające zastosowanie do produktów pochodzenia zwierzęcego 

Dyrektywa Rady 2001/110/WE z dnia 20 grudnia 2001 r. odnosząca się do miodu 2016 

Decyzja Komisji 2002/226/WE z dnia 15 marca 2002 r. ustanawiająca specjalne kontrole zdro
wotne w odniesieniu do zbierania i przetwarzania określonych małży o poziomie toksyny ASP  
(Amnesic Shellfish Poison) przekraczającym limity określone w dyrektywie Rady 91/492/EWG 

2018 
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Akty prawne Unii Termin zbliżenia 
przepisów 

Rozporządzenie (WE) nr 2065/2003 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 10 listopada 
2003 r. w sprawie środków aromatyzujących dymu wędzarniczego używanych lub przeznaczo
nych do użycia w środkach spożywczych lub na ich powierzchni 

2016 

Rozporządzenie (WE) nr 853/2004 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 29 kwietnia 2004 r. 
ustanawiające szczególne przepisy dotyczące higieny w odniesieniu do żywności pochodzenia 
zwierzęcego (rozdział I, załącznik II) 

2016 

Rozporządzenie (WE) nr 853/2004 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 29 kwietnia 2004 r. 
ustanawiające szczególne przepisy dotyczące higieny w odniesieniu do żywności pochodzenia 
zwierzęcego (rozdział V, załącznik III) 

2016 

Rozporządzenie (WE) nr 853/2004 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 29 kwietnia 2004 r. 
ustanawiające szczególne przepisy dotyczące higieny w odniesieniu do żywności pochodzenia 
zwierzęcego (rozdział VII, załącznik III) 

2017 

Rozporządzenie (WE) nr 853/2004 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 29 kwietnia 2004 r. 
ustanawiające szczególne przepisy dotyczące higieny w odniesieniu do żywności pochodzenia 
zwierzęcego (rozdział VIII, załącznik III) 

2017 

Rozporządzenie (WE) nr 853/2004 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 29 kwietnia 2004 r. 
ustanawiające szczególne przepisy dotyczące higieny w odniesieniu do żywności pochodzenia 
zwierzęcego (rozdział IX, załącznik III) 

2016 

Rozporządzenie (WE) nr 853/2004 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 29 kwietnia 2004 r. 
ustanawiające szczególne przepisy dotyczące higieny w odniesieniu do żywności pochodzenia 
zwierzęcego (rozdział X, załącznik III) 

2017 

Rozporządzenie (WE) nr 853/2004 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 29 kwietnia 2004 r. 
ustanawiające szczególne przepisy dotyczące higieny w odniesieniu do żywności pochodzenia 
zwierzęcego (rozdział XI, załącznik III) 

2017 

Rozporządzenie (WE) nr 853/2004 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 29 kwietnia 2004 r. 
ustanawiające szczególne przepisy dotyczące higieny w odniesieniu do żywności pochodzenia 
zwierzęcego (rozdział XII, załącznik III) 

2018 

Rozporządzenie (WE) nr 853/2004 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 29 kwietnia 2004 r. 
ustanawiające szczególne przepisy dotyczące higieny w odniesieniu do żywności pochodzenia 
zwierzęcego (rozdział XIII, załącznik III) 

2017 

Rozporządzenie (WE) nr 853/2004 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 29 kwietnia 2004 r. 
ustanawiające szczególne przepisy dotyczące higieny w odniesieniu do żywności pochodzenia 
zwierzęcego (rozdział XIV, załącznik III) 

2017 

Rozporządzenie (WE) nr 853/2004 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 29 kwietnia 2004 r. 
ustanawiające szczególne przepisy dotyczące higieny w odniesieniu do żywności pochodzenia 
zwierzęcego (rozdział XV, załącznik III) 

2018 

Rozporządzenie (WE) nr 854/2004 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 29 kwietnia 2004 r. 
ustanawiające szczególne przepisy dotyczące organizacji urzędowych kontroli w odniesieniu do 
produktów pochodzenia zwierzęcego przeznaczonych do spożycia przez ludzi 

2017 

Rozporządzenie Komisji (WE) nr 37/2005 z dnia 12 stycznia 2005 r. w sprawie monitorowania 
temperatur w środkach transportu, podczas magazynowania oraz składowania głęboko mrożo
nych środków spożywczych przeznaczonych do spożycia przez ludzi 

2016 

Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 1331/2008 z dnia 16 grudnia 2008 r. 
ustanawiające jednolitą procedurę wydawania zezwoleń na stosowanie dodatków do żywności, 
enzymów spożywczych i środków aromatyzujących 

2016 
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Akty prawne Unii Termin zbliżenia 
przepisów 

Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 1332/2008 z dnia 16 grudnia 2008 r. 
w sprawie enzymów spożywczych, zmieniające dyrektywę Rady 83/417/EWG, rozporządzenie 
Rady (WE) nr 1493/1999, dyrektywę 2000/13/WE, dyrektywę Rady 2001/112/WE oraz rozpo
rządzenie (WE) nr 258/97 

2016 

Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 1333/2008 z dnia 16 grudnia 2008 r. 
w sprawie dodatków do żywności 

2016 

Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 1334/2008 z dnia 16 grudnia 2008 r. 
w sprawie środków aromatyzujących i niektórych składników żywności o właściwościach aroma
tyzujących do użycia w oraz na środkach spożywczych oraz zmieniające rozporządzenie Rady  
(EWG) nr 1601/91, rozporządzenia (WE) nr 2232/96 oraz (WE) nr 110/2008 oraz dyrektywę 
2000/13/WE 

2016 

Rozporządzenie Komisji (UE) nr 234/2011 z dnia 10 marca 2011 r. w sprawie wykonania rozpo
rządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 1331/2008 ustanawiającego jednolitą proce
durę wydawania zezwoleń na stosowanie dodatków do żywności, enzymów spożywczych i środ
ków aromatyzujących 

2016 

Rozporządzenie Komisji (UE) nr 231/2012 z dnia 9 marca 2012 r. ustanawiające specyfikacje dla 
dodatków do żywności wymienionych w załącznikach II i III do rozporządzenia (WE) 
nr 1333/2008 Parlamentu Europejskiego i Rady 

2016 

Rozporządzenie wykonawcze Komisji (UE) nr 872/2012 z dnia 1 października 2012 r. w sprawie 
przyjęcia wykazu substancji aromatycznych przewidzianego rozporządzeniem Parlamentu Euro
pejskiego i Rady (WE) nr 2232/96, włączenia go do załącznika I do rozporządzenia Parlamentu 
Europejskiego i Rady (WE) nr 1334/2008 oraz uchylenia rozporządzenia Komisji (WE) 
nr 1565/2000 i decyzji Komisji 1999/217/WE 

2016 

Rozporządzenie Komisji (UE) nr 873/2012 z dnia 1 października 2012 r. w sprawie środków 
przejściowych dotyczących unijnego wykazu środków aromatyzujących i materiałów źródłowych 
wskazanego w załączniku I do rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) 
nr 1334/2008 

2016 

Pozostałe środki 

Dyrektywa Rady 78/142/EWG z dnia 30 stycznia 1978 r. w sprawie zbliżenia ustawodawstw 
państw członkowskich odnoszących się do materiałów i wyrobów zawierających monomer 
chlorku winylu przeznaczonych do kontaktu ze środkami spożywczymi 

2017 

Dyrektywa Rady 82/711/EWG z dnia 18 października 1982 r. ustanawiająca podstawowe zasady, 
niezbędne w badaniach migracji składników materiałów i wyrobów z tworzyw sztucznych prze
znaczonych do kontaktu ze środkami spożywczymi 

2017 

Dyrektywa Rady 84/500/EWG z dnia 15 października 1984 r. w sprawie zbliżenia ustawodawstw 
państw członkowskich dotyczących wyrobów ceramicznych przeznaczonych do kontaktu ze 
środkami spożywczymi 

2017 

Dyrektywa Rady 85/572/EWG z dnia 19 grudnia 1985 r. ustanawiająca wykaz płynów modelo
wych do zastosowania w badaniach migracji składników materiałów i wyrobów z tworzyw 
sztucznych przeznaczonych do kontaktu ze środkami spożywczymi 

2017 

Dyrektywa Komisji 93/11/EWG z dnia 15 marca 1993 r. dotycząca uwalniania N-nitrozoamin 
i substancji zdolnych do tworzenia N-nitrozoamin ze smoczków do karmienia niemowląt i smocz
ków do uspokajania wykonanych z kauczuku naturalnego lub elastomerów syntetycznych 

2017 

Rozporządzenie (WE) nr 1829/2003 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 22 września 
2003 r. w sprawie genetycznie zmodyfikowanej żywności i paszy 

2017 
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Rozporządzenie (WE) nr 1830/2003 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 22 września 
2003 r. dotyczące możliwości śledzenia i etykietowania organizmów zmodyfikowanych genetycz
nie oraz możliwości śledzenia żywności i produktów paszowych wyprodukowanych z organiz
mów zmodyfikowanych genetycznie i zmieniające dyrektywę 2001/18/WE 

2017 

Rozporządzenie Komisji (WE) nr 641/2004 z dnia 6 kwietnia 2004 r. w sprawie szczegółowych 
zasad wykonywania rozporządzenia (WE) nr 1829/2003 Parlamentu Europejskiego i Rady odno
szącego się do wniosków o zatwierdzenie nowego typu żywności i paszy genetycznie zmodyfiko
wanej, powiadamiania o istniejących produktach oraz przypadkowym lub technicznie nieuniknio
nym występowaniu materiału genetycznie zmodyfikowanego, który pomyślnie przeszedł ocenę 
ryzyka 

2016 

Rozporządzenie (WE) nr 1935/2004 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 27 października 
2004 r. w sprawie materiałów i wyrobów przeznaczonych do kontaktu z żywnością oraz uchyla
jące dyrektywy 80/590/EWG i 89/109/EWG 

2016 

Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1895/2005 z dnia 18 listopada 2005 r. w sprawie ograniczenia 
wykorzystania niektórych pochodnych epoksydowych w materiałach i wyrobach przeznaczonych 
do kontaktu z żywnością 

2017 

Rozporządzenie Komisji (WE) nr 2023/2006 z dnia 22 grudnia 2006 r. w sprawie dobrej prak
tyki produkcyjnej w odniesieniu do materiałów i wyrobów przeznaczonych do kontaktu z żyw
nością 

2017 

Decyzja Komisji 2007/275/WE z dnia 17 kwietnia 2007 r. dotycząca wykazu zwierząt i produk
tów mających podlegać kontroli w punktach kontroli granicznej na mocy dyrektyw Rady 
91/496/EWG i 97/78/WE 

2016 

Dyrektywa Komisji 2007/42/WE z dnia 29 czerwca 2007 r. w sprawie materiałów i wyrobów 
wykonanych z folii z regenerowanej celulozy przeznaczonych do kontaktu ze środkami spoży
wczymi 

2017 

Rozporządzenie Komisji (WE) nr 282/2008 z dnia 27 marca 2008 r. w sprawie materiałów i wy
robów z tworzyw sztucznych pochodzących z recyklingu przeznaczonych do kontaktu z żywnoś
cią oraz zmieniające rozporządzenie (WE) nr 2023/2006 

2019 

Rozporządzenie Komisji (WE) nr 450/2009 z dnia 29 maja 2009 r. w sprawie aktywnych i inteli
gentnych materiałów i wyrobów przeznaczonych do kontaktu z żywnością 

2017 

Decyzja Komisji 2010/169/UE z dnia 19 marca 2010 r. dotycząca niewłączenia 2,4,4′-trichloro- 
2′-hydroksydifenyloeteru do unijnego wykazu dodatków, którego mogą być używane do wytwa
rzania materiałów i wyrobów z tworzyw sztucznych przeznaczonych do kontaktu ze środkami 
spożywczymi na mocy dyrektywy 2002/72/WE 

2017 

Rozporządzenie Komisji (WE) nr 10/2011 z dnia 14 stycznia 2011 r. w sprawie materiałów i wy
robów z tworzyw sztucznych przeznaczonych do kontaktu z żywnością 

2017 

Rozporządzenie Komisji (UE) nr 284/2011 z dnia 22 marca 2011 r. ustanawiające specjalne wa
runki i szczegółowe procedury dotyczące przywozu przyborów kuchennych z tworzyw poliami
dowych i melaminowych pochodzących lub wysłanych z Chińskiej Republiki Ludowej i Specjal
nego Regionu Administracyjnego Hongkong 

2017 

Rozporządzenie Komisji (UE) nr 28/2012 z dnia 11 stycznia 2012 r. ustanawiające wymogi doty
czące świadectw przy przywozie do Unii oraz przy tranzycie przez jej terytorium niektórych pro
duktów złożonych oraz zmieniające decyzję 2007/275/WE i rozporządzenie (WE) nr 1162/2009 

2019 

Środki, które mają zostać włączone po zbliżeniu przepisów 

Dyrektywa Rady 96/23/WE z dnia 29 kwietnia 1996 r. w sprawie środków monitorowania nie
których substancji i ich pozostałości u żywych zwierząt i w produktach pochodzenia zwierzęcego 
oraz uchylająca dyrektywy 85/358/EWG i 86/469/EWG oraz decyzje 89/187/EWG 
i 91/664/EWG 

2016 
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Rozporządzenie (WE) nr 258/97 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 27 stycznia 1997 r. do
tyczące nowej żywności i nowych składników żywności 

2018 

Dyrektywa 1999/2/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 22 lutego 1999 r. w sprawie zbli
żenia ustawodawstw państw członkowskich dotyczących środków spożywczych oraz składników 
środków spożywczych poddanych działaniu promieniowania jonizującego 

2018 

Dyrektywa 1999/3/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 22 lutego 1999 r. w sprawie 
ustanowienia wspólnotowego wykazu środków spożywczych oraz składników środków spożyw
czych poddanych działaniu promieniowania jonizującego 

2018 

Dyrektywa Komisji 2002/63/WE z dnia 11 lipca 2002 r. ustanawiająca wspólnotowe metody po
bierania próbek do celów urzędowej kontroli pozostałości pestycydów w produktach pochodze
nia roślinnego i zwierzęcego oraz na ich powierzchni oraz uchylająca dyrektywę 79/700/EWG 

2016 

Rozporządzenie (WE) nr 396/2005 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 23 lutego 2005 r. 
w sprawie najwyższych dopuszczalnych poziomów pozostałości pestycydów w żywności i paszy 
pochodzenia roślinnego i zwierzęcego oraz na ich powierzchni, zmieniające dyrektywę Rady 
91/414/EWG 

2016 

Rozporządzenie Komisji (WE) nr 401/2006 z dnia 23 lutego 2006 r. ustanawiające metody po
bierania próbek i analizy do celów urzędowej kontroli poziomów mikotoksyn w środkach spo
żywczych 

2016 

Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1881/2006 z dnia 19 grudnia 2006 r. ustalające najwyższe do
puszczalne poziomy niektórych zanieczyszczeń w środkach spożywczych 

2016 

Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1882/2006 z dnia 19 grudnia 2006 r. ustanawiające metody 
pobierania próbek i analizy do celów urzędowej kontroli poziomu azotanów w niektórych środ
kach spożywczych 

2016 

Rozporządzenie Komisji (WE) nr 333/2007 z dnia 28 marca 2007 r. ustanawiające metody po
bierania próbek i metody analiz do celów kontroli poziomów pierwiastków śladowych i zanieczy
szczeń procesowych w środkach spożywczych | 

2016 

Rozporządzenie Komisji (UE) nr 37/2010 z dnia 22 grudnia 2009 r. w sprawie substancji farma
kologicznie czynnych i ich klasyfikacji w odniesieniu do maksymalnych limitów pozostałości 
w środkach spożywczych pochodzenia zwierzęcego 

2016 

Rozporządzenie Komisji (UE) nr 589/2014 z dnia 2 czerwca 2014 r. ustanawiające metody po
bierania i analizy próbek do celów kontroli poziomów dioksyn, dioksynopodobnych polichloro
wanych bifenyli i niedioksynopodobnych polichlorowanych bifenyli w niektórych środkach spo
żywczych oraz uchylające rozporządzenie (UE) nr 252/2012 

2016 

Rozdział II – Zdrowie zwierząt 

Dyrektywa Rady 64/432/EWG z dnia 26 czerwca 1964 r. w sprawie problemów zdrowotnych 
zwierząt wpływających na handel wewnątrzwspólnotowy bydłem i trzodą chlewną 

2016 

Decyzja Komisji 86/474/EWG z dnia 11 września 1986 r. w sprawie wprowadzania w życie in
spekcji na miejscu przeprowadzanych w odniesieniu do przywozu bydła i trzody chlewnej oraz 
świeżego mięsa z państw trzecich 

2016 

Dyrektywa Rady 88/407/EWG z dnia 14 czerwca 1988 r. ustanawiająca warunki zdrowotne 
zwierząt wymagane w handlu wewnątrzwspólnotowym oraz w przywozie nasienia bydła domo
wego 

2017 
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Dyrektywa Rady 89/556/EWG z dnia 25 września 1989 r. w sprawie warunków zdrowotnych 
zwierząt, regulujących handel wewnątrzwspólnotowy oraz przywóz z państw trzecich zarodków 
bydła domowego 

2016 

Dyrektywa Rady 90/429/EWG z dnia 26 czerwca 1990 r. ustanawiająca warunki sanitarne od
nośnie do zwierząt mające zastosowanie w handlu wewnątrzwspólnotowym nasieniem bydła 
i trzody chlewnej oraz w przywozie 

2016 

Dyrektywa Rady 92/65/EWG z dnia 13 lipca 1992 r. ustanawiająca wymagania dotyczące zdro
wia zwierząt regulujące handel i przywóz do Wspólnoty zwierząt, nasienia, komórek jajowych 
i zarodków nieobjętych wymaganiami dotyczącymi zdrowia zwierząt ustanowionymi w szczegól
nych zasadach Wspólnoty określonych w załączniku A pkt I do dyrektywy 90/425/EWG 

2016 

Decyzja Komisji 93/197/EWG z dnia 5 lutego 1993 r. w sprawie wymagań dotyczących zdrowia 
zwierząt i świadectw weterynaryjnych przy przywozie zarejestrowanych zwierząt z rodziny ko
niowatych oraz hodowlanych i rzeźnych zwierząt z rodziny koniowatych 

2016 

Rozporządzenie Rady (WE) nr 338/97 z dnia 9 grudnia 1996 r. w sprawie ochrony gatunków 
dzikiej fauny i flory w drodze regulacji handlu nimi 

2017 

Decyzja Komisji 2004/211/WE z dnia 6 stycznia 2004 r. ustanawiająca wykaz państw trzecich 
oraz części ich terytoriów, z których państwa członkowskie dopuszczają przywóz żywych zwie
rząt z rodziny koniowatych, nasienia, komórek jajowych i zarodków koni oraz zmieniająca de
cyzje 93/195/EWG i 94/63/WE 

2016 

Rozporządzenie (WE) nr 853/2004 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 29 kwietnia 2004 r. 
ustanawiające szczególne przepisy dotyczące higieny w odniesieniu do żywności pochodzenia 
zwierzęcego (rozdział VII) 

2019 

Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1739/2005 z dnia 21 października 2005 r. ustanawiające wy
mogi dotyczące zdrowia zwierząt w odniesieniu do przemieszczania zwierząt cyrkowych między 
państwami członkowskimi 

2016 

Decyzja Komisji 2006/168/WE z dnia 4 stycznia 2006 r. ustanawiająca warunki zdrowotne zwie
rząt i wymogi w zakresie świadectw weterynaryjnych przy przywozie do Wspólnoty zarodków 
bydlęcych oraz uchylajaca decyzję 2005/217/WE 

2016 

Decyzja Komisji 2006/605/WE z dnia 6 września 2006 r. w sprawie niektórych środków ochron
nych w odniesieniu do handlu wewnątrzwspólnotowego drobiem przeznaczonym do odnowy po
pulacji zwierzyny łownej 

2017 

Dyrektywa Rady 2006/88/WE z dnia 24 października 2006 r. w sprawie wymogów w zakresie 
zdrowia zwierząt akwakultury i produktów akwakultury oraz zapobiegania niektórym chorobom 
zwierząt wodnych i zwalczania tych chorób 

2019 

Decyzja Komisji 2006/767/WE z dnia 6 listopada 2006 r. zmieniająca decyzje 2003/804/WE 
i 2003/858/WE w sprawie wymogów dotyczących świadectw dla żywych mięczaków i żywych 
ryb pochodzących z akwakultury i uzyskanych z nich produktów przeznaczonych do spożycia 
przez ludzi 

2019 

Decyzja Komisji 2008/185/WE z dnia 21 lutego 2008 r. w sprawie dodatkowych gwarancji 
w wewnątrzwspólnotowym handlu trzodą chlewną odnoszących się do choroby Aujeszkyego 
oraz kryteriów przekazywania informacji o tej chorobie 

2016 

Rozporządzenie Komisji (WE) nr 798/2008 z dnia 8 sierpnia 2008 r. ustanawiające wykaz pań
stw trzecich, terytoriów, stref lub grup, z których dopuszczalny jest przywóz do i tranzyt przez 
terytorium Wspólnoty drobiu i produktów drobiowych oraz wymogów dotyczących świadectw 
weterynaryjnych 

2016 
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Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1251/2008 z dnia 12 grudnia 2008 r. wdrażające dyrektywę 
Rady 2006/88/WE w zakresie warunków oraz wymagań certyfikacji w odniesieniu do wprowa
dzania do obrotu i przywożenia do Wspólnoty zwierząt akwakultury i produktów akwakultury 
oraz ustanawiające wykaz gatunków-wektorów 

2019 

Decyzja Komisji 2009/712/WE z dnia 18 września 2009 r. w sprawie wykonania dyrektywy 
Rady 2008/73/WE w zakresie informacyjnych stron internetowych z wykazami zakładów i labora
toriów zatwierdzonych przez państwa członkowskie zgodnie z prawodawstwem wspólnotowym 
w dziedzinie weterynarii i zootechniki 

2017 

Dyrektywa Rady 2009/156/WE z dnia 30 listopada 2009 r. w sprawie warunków zdrowotnych 
zwierząt, regulujących przemieszczanie i przywóz zwierząt z rodziny koniowatych z państw trze
cich 

2017 

Dyrektywa Rady 2009/158/WE z dnia 30 listopada 2009 r. w sprawie warunków zdrowotnych 
zwierząt, regulujących handel wewnątrzwspólnotowy i przywóz z państw trzecich drobiu i jaj 
wylęgowych 

2016 

Decyzja Komisji 2010/57/UE z dnia 3 lutego 2010 r. ustanawiająca gwarancje zdrowia zwierząt 
z rodziny koniowatych transportowanych przez terytoria wymienione w załączniku I do dyrek
tywy Rady 97/78/WE 

2017 

Decyzja Komisji 2010/270/UE z dnia 6 maja 2010 r. zmieniająca załącznik E część 1 i 2 do dy
rektywy Rady 92/65/EWG w odniesieniu do wzorów świadectw zdrowia dla zwierząt pochodzą
cych z gospodarstw oraz dla pszczół i trzmieli 

2016 

Decyzja Komisji 2010/471/UE z dnia 26 sierpnia 2010 r. w sprawie przywozu do Unii nasienia, 
komórek jajowych i zarodków zwierząt z rodziny koniowatych w odniesieniu do wykazu centrów 
pozyskiwania i przechowywania nasienia, wykazu zespołów pozyskiwania i produkcji zarodków 
oraz wymogów dotyczących wystawiania świadectw 

2016 

Decyzja Komisji 2010/472/UE z dnia 26 sierpnia 2010 r. w sprawie przywozu do Unii nasienia, 
komórek jajowych i zarodków owiec i kóz 

2016 

Decyzja wykonawcza Komisji 2011/630/UE z dnia 20 września 2011 r. w sprawie przywozu do 
Unii nasienia bydła domowego 

2016 

Decyzja wykonawcza Komisji 2012/137/UE z dnia 1 marca 2012 r. w sprawie przywozu nasienia 
trzody chlewnej do Unii 

2016 

Choroby zwierząt 

Dyrektywa Rady 82/894/EWG z dnia 21 grudnia 1982 r. w sprawie zgłaszania chorób zwierząt 
we Wspólnocie 

2017 

Decyzja Komisji 92/260/EWG z dnia 10 kwietnia 1992 r. w sprawie wymagań dotyczących zdro
wia zwierząt i świadectw weterynaryjnych dla odprawy czasowej zarejestrowanych koni 

2017 

Dyrektywa Rady 92/35/EWG z dnia 29 kwietnia 1992 r. ustanawiająca zasady kontroli i środki 
zwalczania afrykańskiego pomoru koni 

2017 

Dyrektywa Rady 92/119/EWG z dnia 17 grudnia 1992 r. wprowadzająca ogólne wspólnotowe 
środki zwalczania niektórych chorób zwierząt i szczególne środki odnoszące się do choroby pę
cherzykowej świń 

2017 

Dyrektywa Rady 92/119/EWG z dnia 17 grudnia 1992 r. wprowadzająca ogólne wspólnotowe 
środki zwalczania niektórych chorób zwierząt i szczególne środki odnoszące się do choroby pę
cherzykowej świń 

2019 
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Decyzja Komisji 93/197/EWG z dnia 5 lutego 1993 r. w sprawie wymagań dotyczących zdrowia 
zwierząt i świadectw weterynaryjnych przy przywozie zarejestrowanych zwierząt z rodziny ko
niowatych oraz hodowlanych i rzeźnych zwierząt z rodziny koniowatych 

2017 

Decyzja Komisji 2000/428/WE z dnia 4 lipca 2000 r. ustanawiająca procedury diagnostyczne, 
metody pobierania próbek i kryteria oceny wyników badań laboratoryjnych w celu potwierdzenia 
i diagnostyki różnicowej choroby pęcherzykowej świń 

2017 

Dyrektywa Rady 2000/75/WE z dnia 20 listopada 2000 r. ustanawiająca przepisy szczególne do
tyczące kontroli i zwalczania choroby niebieskiego języka 

2016 

Dyrektywa Rady 2001/89/WE z dnia 23 października 2001 r. w sprawie wspólnotowych środ
ków zwalczania klasycznego pomoru świń 

2016 

Dyrektywa Rady 2002/60/WE z dnia 27 czerwca 2002 r. ustanawiająca przepisy szczególne 
w celu zwalczania afrykańskiego pomoru świń oraz zmieniająca dyrektywę 92/119/EWG w zakre
sie choroby cieszyńskiej i afrykańskiego pomoru świń 

2017 

Decyzja Komisji 2003/466/WE z dnia 13 czerwca 2003 r. ustanawiająca kryteria podziału na 
strefy i urzędowego nadzoru w następstwie podejrzenia lub potwierdzenia występowania niedo
krwistości zakaźnej łososia (ISA) 

2017 

Decyzja Komisji 2003/634/WE z dnia 28 sierpnia 2003 r. zatwierdzająca programy w celu uzys
kania statusu zatwierdzonych stref i zatwierdzonych hodowli w strefach niezatwierdzonych w od
niesieniu do wirusowej posocznicy krwotocznej (VHS) i zakaźnej martwicy układu krwiotwór
czego ryb łososiowatych (IHN) 

2017 

Decyzja Komisji 2005/217/WE z dnia 9 marca 2005 r. w sprawie ustanowienia warunków zdro
wotnych zwierząt i wymogów w zakresie świadectw weterynaryjnych przy przywozie do Wspól
noty zarodków bydlęcych 

2016 

Decyzja Komisji 2008/855/WE z dnia 3 listopada 2008 r. w sprawie środków kontroli w zakresie 
zdrowia zwierząt w odniesieniu do klasycznego pomoru świń w niektórych państwach członkow
skich 

2016 

Decyzja Komisji 2009/3/WE z dnia 18 grudnia 2008 r. ustanawiająca wspólnotowe rezerwy 
szczepionek przeciw afrykańskiemu pomorowi koni 

2019 

Rozporządzenie Komisji (WE) nr 789/2009 z dnia 28 sierpnia 2009 r. zmieniające rozporządze
nie (WE) nr 1266/2007 w odniesieniu do ochrony zwierząt przed atakami wektorów i do mini
malnych wymagań dotyczących programów monitorowania i nadzoru choroby niebieskiego ję
zyka 

2016 

Identyfikacja i rejestracja zwierząt 

Rozporządzenie Komisji (WE) nr 494/98 z dnia 27 lutego 1998 r. ustanawiające szczegółowe 
przepisy wykonawcze do rozporządzenia Rady (WE) nr 820/97 w odniesieniu do stosowania mi
nimalnych sankcji administracyjnych w ramach systemu i identyfikacji i rejestracji bydła 

2016 

Rozporządzenie (WE) nr 1760/2000 Parlamentu Europejskiego i Rady z 17 lipca 2000 r. ustana
wiające system i identyfikacji i rejestracji bydła i dotyczące etykietowania wołowiny i produktów 
z wołowiny oraz uchylające rozporządzenie Rady (WE) nr 820/97 

2016 

Decyzja Komisji 2000/678/WE z dnia 23 października 2000 r. ustanawiająca szczegółowe zasady 
rejestracji gospodarstw w krajowych bazach danych świń, przewidzianych w dyrektywie Rady 
64/432/EWG 

2016 
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Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1082/2003 z dnia 23 czerwca 2003 r. ustanawiające szczegó
łowe zasady w celu wykonania rozporządzenia (WE) nr 1760/2000 Parlamentu Europejskiego 
i Rady w zakresie minimalnego poziomu kontroli przeprowadzanych w ramach systemu i identy
fikacji i rejestracji bydła 

2016 

Rozporządzenie Rady (WE) nr 21/2004 z 17 grudnia 2003 r., ustanawiające system i identyfikacji 
i rejestrowania owiec i kóz oraz zmieniające rozporządzenie (WE) nr 1782/2003 i dyrektywy 
92/102/EWG i 64/432/EWG 

2016 

Rozporządzenie Komisji (WE) nr 911/2004 z dnia 29 kwietnia 2004 r. w sprawie wykonania 
rozporządzenia (WE) nr 1760/2000 Parlamentu Europejskiego i Rady w zakresie kolczyków, 
paszportów i rejestrów gospodarstw 

2016 

Decyzja Komisji 2006/28/WE z dnia 18 stycznia 2006 r. w sprawie przedłużenia maksymalnego 
okresu stosowania kolczyków u bydła 

2016 

Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1505/2006 z dnia 11 października 2006 r. wdrażające rozpo
rządzenie Rady (WE) nr 21/2004 w zakresie minimalnego poziomu kontroli prowadzonych 
w związku z i identyfikacją i rejestrowaniem owiec i kóz 

2016 

Decyzja Komisji 2006/968/WE z dnia 15 grudnia 2006 r. wykonująca rozporządzenie Rady  
(WE) nr 21/2004 w odniesieniu do wytycznych i procedur elektronicznej identyfikacji i rejestro
wania owiec i kóz 

2017 

Dyrektywa Rady 2008/71/WE z dnia 15 lipca 2008 r. w sprawie i identyfikacji i rejestracji świń 2016 

Rozporządzenie wykonawcze Komisji (UE) 2015/262 z dnia 17 lutego 2015 r. określające, na 
podstawie dyrektyw Rady 90/427/EWG i 2009/156/WE, zasady dotyczące metod identyfikacji 
koniowatych (rozporządzenie w sprawie paszportu konia) 

2017 

Produkty uboczne pochodzenia zwierzęcego 

Rozporządzenie (WE) nr 2160/2003 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 17 listopada 
2003 r. w sprawie zwalczania salmonelli i innych określonych odzwierzęcych czynników choro
botwórczych przenoszonych przez żywność 

2017 

Dyrektywa 2003/99/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 17 listopada 2003 r. w sprawie 
monitorowania chorób odzwierzęcych i odzwierzęcych czynników chorobotwórczych, zmienia
jąca decyzję Rady 90/424/EWG i uchylająca dyrektywę Rady 92/117/EWG 

2017 

Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 1069/2009 z dnia 21 października 
2009 r. określające przepisy sanitarne dotyczące produktów ubocznych pochodzenia zwierzę
cego, nieprzeznaczonych do spożycia przez ludzi i uchylające rozporządzenie (WE) 
nr 1774/2002 (rozporządzenie o produktach ubocznych pochodzenia zwierzęcego) 

2016 

Rozporządzenie Komisji (UE) nr 142/2011 z dnia 25 lutego 2011 r. w sprawie wykonania rozpo
rządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 1069/2009 określającego przepisy sanitarne 
dotyczące produktów ubocznych pochodzenia zwierzęcego, nieprzeznaczonych do spożycia 
przez ludzi, oraz w sprawie wykonania dyrektywy Rady 97/78/WE w odniesieniu do niektórych 
próbek i przedmiotów zwolnionych z kontroli weterynaryjnych na granicach w myśl tej dyrek
tywy 

2016 

Rozporządzenie Komisji (UE) nr 749/2011 z dnia 29 lipca 2011 r. zmieniające rozporządzenie  
(UE) nr 142/2011 w sprawie wykonania rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) 
nr 1069/2009 określającego przepisy sanitarne dotyczące produktów ubocznych pochodzenia 
zwierzęcego, nieprzeznaczonych do spożycia przez ludzi, oraz w sprawie wykonania dyrektywy 
Rady 97/78/WE w odniesieniu do niektórych próbek i przedmiotów zwolnionych z kontroli we
terynaryjnych na granicach w myśl tej dyrektywy 

2016 
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Środki mające zastosowanie do pasz i dodatków paszowych 

Dyrektywa Rady 90/167/EWG z dnia 26 marca 1990 r. ustanawiająca warunki przygotowania, 
wprowadzania do obrotu i użycia pasz leczniczych we Wspólnocie 

2018 

Dyrektywa 2001/82/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 6 listopada 2001 r. w sprawie 
wspólnotowego kodeksu odnoszącego się do weterynaryjnych produktów leczniczych 

2017 

Rozporządzenie (WE) nr 1831/2003 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 22 września 
2003 r. w sprawie dodatków stosowanych w żywieniu zwierząt 

2017 

Dyrektywa 2004/28/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 31 marca 2004 r. zmieniająca 
dyrektywę 2001/82/WE w sprawie wspólnotowego kodeksu odnoszącego się do weterynaryjnych 
produktów leczniczych 

2017 

Zalecenie Komisji 2004/704/WE z dnia 11 października 2004 r. w sprawie monitorowania po
ziomu tła dioksyn i dioksynopochodnych polichlorowanych bifenyli (PCB) w paszach 

2016 

Rozporządzenie (WE) nr 183/2005 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 12 stycznia 2005 r. 
ustanawiające wymagania dotyczące higieny pasz 

2016 

Rozporządzenie Komisji (WE) nr 378/2005 z dnia 4 marca 2005 r. w sprawie szczegółowych za
sad wykonania rozporządzenia (WE) nr 1831/2003 Parlamentu Europejskiego i Rady w zakresie 
obowiązków i zadań laboratorium referencyjnego Wspólnoty dotyczących wniosków o wydanie 
zezwolenia na stosowanie dodatków paszowych 

2017 

Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1876/2006 z dnia 18 grudnia 2006 r. dotyczące tymczasowego 
i stałego zezwolenia na niektóre dodatki paszowe 

2017 

Dyrektywa Komisji 2008/38/WE z dnia 5 marca 2008 r. ustanawiająca wykaz planowanych za
stosowań pasz zwierzęcych do szczególnych potrzeb żywieniowych 

2017 

Rozporządzenie Komisji (WE) nr 429/2008 z dnia 25 kwietnia 2008 r. w sprawie szczegółowych 
zasad wykonania rozporządzenia (WE) nr 1831/2003 Parlamentu Europejskiego i Rady w zakresie 
sporządzania i przedstawiania wniosków oraz oceny dodatków paszowych i udzielania zezwoleń 
na dodatki paszowe 

2017 

Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 470/2009 z dnia 6 maja 2009 r. usta
nawiające wspólnotowe procedury określania maksymalnych limitów pozostałości substancji far
makologicznie czynnych w środkach spożywczych pochodzenia zwierzęcego oraz uchylające roz
porządzenie Rady (EWG) nr 2377/90 oraz zmieniające dyrektywę 2001/82/WE Parlamentu 
Europejskiego i Rady i rozporządzenie (WE) nr 726/2004 Parlamentu Europejskiego i Rady 

2017 

Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 767/2009 z dnia 13 lipca 2009 r. 
w sprawie wprowadzania na rynek i stosowania pasz, zmieniające rozporządzenie (WE) 
nr 1831/2003 Parlamentu Europejskiego i Rady i uchylające dyrektywę Rady 79/373/EWG, dy
rektywę Komisji 80/511/EWG, dyrektywy Rady 82/471/EWG, 83/228/EWG, 93/74/EWG, 
93/113/WE i 96/25/WE oraz decyzję Komisji 2004/217/WE 

2017 

Rozporządzenie Komisji (UE) nr 1270/2009 z dnia 21 grudnia 2009 r. dotyczące stałych zezwo
leń na stosowanie niektórych dodatków paszowych 

2017 

Rozporządzenie Komisji (UE) nr 37/2010 z dnia 22 grudnia 2009 r. w sprawie substancji farma
kologicznie czynnych i ich klasyfikacji w odniesieniu do maksymalnych limitów pozostałości 
w środkach spożywczych pochodzenia zwierzęcego 

2017 
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Rozporządzenie Komisji (UE) nr 892/2010 z dnia 8 października 2010 r. w sprawie statusu nie
których produktów odnośnie do dodatków paszowych objętych zakresem rozporządzenia (WE) 
nr 1831/2003 Parlamentu Europejskiego i Rady 

2017 

Rozporządzenie Komisji (UE) nr 16/2011 z dnia 10 stycznia 2011 r. ustanawiające środki 
wykonawcze dla systemu wczesnego ostrzegania o niebezpiecznych produktach żywnościowych 
i środkach żywienia zwierząt 

2017 

Zalecenie Komisji 2011/25/UE z dnia 14 stycznia 2011 r. ustanawiające wytyczne dotyczące roz
różnienia pomiędzy materiałami paszowymi, dodatkami paszowymi, produktami biobójczymi 
i weterynaryjnymi produktami leczniczymi 

2017 

Rozporządzenie Komisji (UE) nr 68/2013 z dnia 16 stycznia 2013 r. w sprawie katalogu materia
łów paszowych 

2017 

Dobrostan zwierząt 

Dyrektywa Rady 1999/74/WE z dnia 19 lipca 1999 r. ustanawiająca minimalne normy ochrony 
kur niosek 

2016 

Dyrektywa Komisji 2002/4/WE z dnia 30 stycznia 2002 r. w sprawie rejestracji zakładów hodują
cych kury nioski, objętych dyrektywą Rady 1999/74/WE 

2016 

Rozporządzenie Rady (WE) nr 1/2005 z dnia 22 grudnia 2004 r. w sprawie ochrony zwierząt 
podczas transportu i związanych z tym działań oraz zmieniające dyrektywy 64/432/EWG 
i 93/119/WE oraz rozporządzenie (WE) nr 1255/97 

2016 

Decyzja Komisji 2006/778/WE z dnia 14 listopada 2006 r. dotycząca minimalnych wymagań 
w odniesieniu do gromadzenia informacji w trakcie kontroli zakładów produkcyjnych, w których 
trzymane są pewne zwierzęta gospodarskie 

2016 

Dyrektywa Rady 2007/43/WE z dnia 28 czerwca 2007 r. w sprawie ustanowienia minimalnych 
zasad dotyczących ochrony kurcząt utrzymywanych z przeznaczeniem na produkcję mięsa 

2016 

Dyrektywa Rady 2008/119/WE z dnia 18 grudnia 2008 r. ustanawiająca minimalne normy och
rony cieląt 

2016 

Dyrektywa Rady 2008/120/WE z dnia 18 grudnia 2008 r. ustanawiająca minimalne normy och
rony świń 

2017 

Rozporządzenie Rady (WE) nr 1099/2009 z dnia 24 września 2009 r. w sprawie ochrony zwie
rząt podczas ich uśmiercania 

2018 

Decyzja wykonawcza Komisji 2013/188/UE z dnia 18 kwietnia 2013 r. w sprawie rocznych spra
wozdań dotyczących niedyskryminacyjnych kontroli przeprowadzanych na podstawie rozporzą
dzenia Rady (WE) nr 1/2005 w sprawie ochrony zwierząt podczas transportu i związanych 
z tym działań oraz zmieniającego dyrektywy 64/432/EWG i 93/119/WE oraz rozporządzenie  
(WE) nr 1255/97 

2016 

Rozdział III – Środki fitosanitarne 

Dyrektywa Rady 66/401/EWG z dnia 14 czerwca 1966 r. w sprawie obrotu materiałem siewnym 
roślin pastewnych 

2017 

Dyrektywa Rady 66/402/EWG z dnia 14 czerwca 1966 r. w sprawie obrotu materiałem siewnym 
roślin zbożowych 

2017 

Dyrektywa Rady 69/464/EWG z dnia 8 grudnia 1969 r. w sprawie zwalczania raka ziemniacza
nego 

2019 
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Dyrektywa Komisji 92/90/EWG z dnia 3 listopada 1992 r. ustanawiająca obowiązki, jakim podle
gają producenci i importerzy roślin, produktów roślinnych lub innych oraz ustanawiająca szcze
góły ich rejestracji 

2018 

Dyrektywa Komisji 92/105/EWG z dnia 3 grudnia 1992 r. ustanawiająca stopień normalizacji 
w odniesieniu do »paszportów« roślin używanych przy przemieszczaniu niektórych roślin, pro
duktów roślinnych i innych przedmiotów w obrębie Wspólnoty i ustanawiająca szczegółowe pro
cedury dotyczące wydawania takich »paszportów« roślin oraz warunki i szczegółowe procedury 
dotyczące ich wymiany 

2019 

Dyrektywa Komisji 93/51/EWG z dnia 24 czerwca 1993 r. ustanawiająca zasady przemieszczania 
niektórych roślin, produktów roślinnych i innych przedmiotów przez strefę chronioną oraz prze
mieszczania takich roślin, produktów roślinnych i innych przedmiotów pochodzących ze strefy 
chronionej oraz przemieszczanych w jej obrębie 

2019 

Dyrektywa Rady 93/85/EWG z dnia 4 października 1993 r. w sprawie zwalczania bakteriozy 
pierścieniowej ziemniaka 

2019 

Dyrektywa Komisji 94/3/WE z dnia 21 stycznia 1994 r. ustanawiająca procedurę powiadamiania 
o przejęciu przesyłki lub organizmu szkodliwego z państw trzecich i przedstawiających bezpo
średnie zagrożenie fitosanitarne 

2018 

Rozporządzenie Rady (WE) nr 2100/94 z dnia 27 lipca 1994 r. w sprawie wspólnotowego sys
temu ochrony odmian roślin 

2019 

Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1238/95 z dnia 31 maja 1995 r. ustanawiające zasady 
wykonawcze stosowania rozporządzenia Rady (WE) nr 2100/94 w odniesieniu do opłat na rzecz 
Wspólnotowego Urzędu Odmian Roślin 

2019 

Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1768/95 z dnia 24 lipca 1995 r. ustanawiające przepisy 
wykonawcze w zakresie odstępstwa rolnego przewidzianego w art. 14 ust. 3 rozporządzenia 
Rady (WE) nr 2100/94 w sprawie wspólnotowego systemu ochrony odmian roślin 

2019 

Rozporządzenie Rady (WE) nr 2506/95 z dnia 25 października 1995 r. zmieniające rozporządze
nie (WE) nr 2100/94 w sprawie wspólnotowego systemu ochrony odmian roślin 

2019 

Rozporządzenie Rady (WE) nr 2470/96 z dnia 17 grudnia 1996 r. przewidujące przedłużenie 
okresu ochrony wspólnotowym prawem dotyczącym odmian roślin w odniesieniu do ziemnia
ków 

2019 

Dyrektywa Komisji 97/46/WE z dnia 25 lipca 1997 r. zmieniająca dyrektywę 95/44/WE ustana
wiającą warunki, zgodnie z którymi niektóre organizmy szkodliwe, rośliny, produkty roślinne 
i inne wymienione w załącznikach I–V do dyrektywy Rady 77/93/EWG mogą być wprowadzane 
do Wspólnoty lub niektórych jej stref ochronnych lub przemieszczane we Wspólnocie lub w ta
kich strefach celem przeprowadzenia prób lub do celów naukowo-badawczych i do prowadzenia 
prac nad tworzeniem odmian roślin 

2020 

Dyrektywa Komisji 98/22/WE z dnia 15 kwietnia 1998 r. ustanawiająca minimalne warunki 
przeprowadzania kontroli zdrowia roślin we Wspólnocie w punktach kontroli innych niż te 
w miejscu przeznaczenia, dotyczące roślin, produktów roślinnych lub innych przedmiotów przy
wożonych z państw trzecich 

2018 

Dyrektywa Rady 98/56/WE z dnia 20 lipca 1998 r. w sprawie obrotu materiałem rozmnożenio
wym roślin ozdobnych 

2017 

Dyrektywa Rady 98/57/WE z dnia 20 lipca 1998 r. w sprawie kontroli organizmu Ralstonia sola
nacearum (Smith), Yabuuchi i wsp. 

2019 
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Rozporządzenie Komisji (WE) nr 2605/98 z dnia 3 grudnia 1998 r. zmieniające rozporządzenie  
(WE) nr 1768/95 ustanawiające przepisy wykonawcze w zakresie odstępstwa rolnego przewidzia
nego w art. 14 ust. 3 rozporządzenia Rady (WE) nr 2100/94 w sprawie wspólnotowego systemu 
ochrony odmian roślin 

2019 

Dyrektywa Rady 2000/29/WE z dnia 8 maja 2000 r. w sprawie środków ochronnych przed 
wprowadzaniem do Wspólnoty organizmów szkodliwych dla roślin lub produktów roślinnych 
i przed ich rozprzestrzenianiem się we Wspólnocie 

2018 

Dyrektywa Rady 2002/54/WE z dnia 13 czerwca 2002 r. w sprawie obrotu materiałem siewnym 
buraka 

2017 

Dyrektywa Rady 2002/55/WE z dnia 13 czerwca 2002 r. w sprawie obrotu materiałem siewnym 
warzyw 

2017 

Dyrektywa Rady 2002/56/WE z dnia 13 czerwca 2002 r. w sprawie obrotu sadzeniakami ziem
niaków 

2017 

Dyrektywa Rady 2002/57/WE z dnia 13 czerwca 2002 r. w sprawie obrotu materiałem siewnym 
roślin oleistych i włóknistych 

2017 

Decyzja Rady 2003/17/WE z dnia 16 grudnia 2002 r. w sprawie równoważności inspekcji polo
wych stosowanych w państwach trzecich w uprawach nasiennych roślin uprawnych oraz w spra
wie równoważności materiału siewnego wyprodukowanego w państwach trzecich 

2017 

Rozporządzenie (WE) nr 1829/2003 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 22 września 
2003 r. w sprawie genetycznie zmodyfikowanej żywności i paszy 

2017 

Rozporządzenie (WE) nr 1830/2003 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 22 września 
2003 r. dotyczące możliwości śledzenia i etykietowania organizmów zmodyfikowanych genetycz
nie oraz możliwości śledzenia żywności i produktów paszowych wyprodukowanych z organiz
mów zmodyfikowanych genetycznie i zmieniające dyrektywę 2001/18/WE 

2017 

Rozporządzenie (WE) nr 2003/2003 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 13 października 
2003 r. w sprawie nawozów 

2021 

Rozporządzenie (WE) nr 882/2004 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 29 kwietnia 2004 r. 
w sprawie kontroli urzędowych przeprowadzanych w celu sprawdzenia zgodności z prawem pa
szowym i żywnościowym oraz regułami dotyczącymi zdrowia zwierząt i dobrostanu zwierząt 

2017 

Dyrektywa Komisji 2004/102/WE z dnia 5 października 2004 r. zmieniająca załączniki II, III, IV 
i V do dyrektywy Rady 2000/29/WE w sprawie środków ochronnych przed wprowadzaniem do 
Wspólnoty organizmów szkodliwych dla roślin lub produktów roślinnych i przed ich rozprze
strzenianiem się we Wspólnocie 

2018 

Dyrektywa Komisji 2004/103/WE z dnia 7 października 2004 r. w sprawie kontroli tożsamości 
i zdrowia roślin, produktów roślinnych lub innych produktów wymienionych w części B załącz
nika V do dyrektywy Rady 2000/29/WE, które mogą być przeprowadzane w miejscu innym niż 
miejsce wprowadzenia do Wspólnoty lub w miejscu znajdującym się w pobliżu oraz określającej 
wymogi odnoszące się do wymienionych kontroli 

2019 

Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1756/2004 z dnia 11 października 2004 r. określające szczegó
łowe warunki dla wymaganych dowodów oraz kryteria rodzaju i poziomu redukcji kontroli zdro
wia roślin, produktów roślinnych lub innych produktów wymienionych w części B załącznika V 
do dyrektywy Rady 2000/29/WE 

2019 
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Dyrektywa Komisji 2004/105/WE z dnia 15 października 2004 r. określająca wzory urzędowych 
świadectw fitosanitarnych lub świadectw fitosanitarnych ponownego wywozu towarzyszących ro
ślinom, produktom roślinnym lub innym produktom z państw trzecich wymienionych w dyrekty
wie 2000/29/WE 

2018 

Rozporządzenie (WE) nr 396/2005 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 23 lutego 2005 r. 
w sprawie najwyższych dopuszczalnych poziomów pozostałości pestycydów w żywności i paszy 
pochodzenia roślinnego i zwierzęcego oraz na ich powierzchni, zmieniające dyrektywę Rady 
91/414/EWG 

2019 

Rozporządzenie Komisji (WE) nr 217/2006 z dnia 8 lutego 2006 r. ustanawiające szczegółowe 
zasady stosowania dyrektyw Rady 66/401/EWG, 66/402/EWG, 2002/54/WE, 2002/55/WE 
i 2002/57/WE w odniesieniu do upoważnienia państw członkowskich do pozwolenia na tymcza
sowe wprowadzenie do obrotu materiału siewnego, który nie spełnia wymogów w zakresie mini
malnej zdolności kiełkowania 

2017 

Dyrektywa Rady 2007/33/WE z dnia 11 czerwca 2007 r. w sprawie zwalczania mątwików two
rzących cysty na ziemniaku i uchylająca dyrektywę 69/465/EWG 

2019 

Decyzja Komisji 2008/495/WE z dnia 7 maja 2008 r. dotycząca tymczasowego zakazu stosowa
nia i sprzedaży w Austrii zmodyfikowanej genetycznie kukurydzy (Zea mays L. linii MON810) 
zgodnie z dyrektywą 2001/18/WE Parlamentu Europejskiego i Rady 

2017 

Dyrektywa Komisji 2008/61/WE z dnia 17 czerwca 2008 r. ustanawiająca warunki, zgodnie 
z którymi niektóre organizmy szkodliwe, rośliny, produkty roślinne i inne wymienione w załącz
nikach I–V do dyrektywy Rady 2000/29/WE mogą być wprowadzane do Wspólnoty lub niektó
rych jej stref ochronnych lub przemieszczane we Wspólnocie lub w takich strefach celem prze
prowadzenia prób lub do celów naukowo-badawczych i do prowadzenia prac nad tworzeniem 
odmian roślin 

2019 

Dyrektywa Rady 2008/72/WE z dnia 15 lipca 2008 r. w sprawie obrotu materiałem rozmnoże
niowym oraz nasadzeniowym warzyw, innym niż nasiona 

2017 

Dyrektywa Rady 2008/90/WE z dnia 29 września 2008 r. w sprawie obrotu materiałem rozmno
żeniowym roślin sadowniczych oraz roślinami sadowniczymi przeznaczonymi do produkcji owo
ców 

2017 

Decyzja Komisji 2009/244/WE z dnia 16 marca 2009 r. dotycząca wprowadzania do obrotu, 
zgodnie z dyrektywą 2001/18/WE Parlamentu Europejskiego i Rady, goździka (Dianthus caryop
hyllus L., linia 123.8.12), genetycznie zmodyfikowanego w celu uzyskania koloru kwiatu 

2017 

Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady 2009/41/WE z dnia 6 maja 2009 r. w sprawie ogra
niczonego stosowania mikroorganizmów zmodyfikowanych genetycznie 

2017 

Rozporządzenie Komisji (WE) nr 874/2009 z dnia 17 września 2009 r. ustanawiające przepisy 
wykonawcze do rozporządzenia Rady (WE) nr 2100/94 w odniesieniu do postępowania przed 
Wspólnotowym Urzędem Ochrony Odmian Roślin 

2019 

Decyzja Komisji 2009/770/WE z dnia 13 października 2009 r. ustanawiająca standardowe for
maty sprawozdań na potrzeby przedstawiania wyników monitorowania zamierzonego uwalniania 
do środowiska organizmów zmodyfikowanych genetycznie jako produktów lub w ich składzie 
w celu wprowadzania do obrotu, zgodnie z dyrektywą 2001/18/WE Parlamentu Europejskiego 
i Rady 

2017 

Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady 2009/128/WE z dnia 21 października 2009 r. usta
nawiająca ramy wspólnotowego działania na rzecz zrównoważonego stosowania pestycydów 

2017 
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Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 1107/2009 z dnia 21 października 
2009 r. dotyczące wprowadzania do obrotu środków ochrony roślin i uchylające dyrektywy Rady 
79/117/EWG i 91/414/EWG 

2019 

Decyzja Komisji 2010/135/UE z dnia 2 marca 2010 r. dotycząca wprowadzania do obrotu, zgod
nie z dyrektywą 2001/18/WE Parlamentu Europejskiego i Rady, produktu ziemniaczanego (Sola
num tuberosum L. linii EH92-527-1) zmodyfikowanego genetycznie w celu zwiększenia zawartości 
amylopektyny stanowiącej składnik skrobi 

2017 

Zalecenie Komisji 2010/C 200/01 z dnia 13 lipca 2010 r. w sprawie wytycznych w zakresie op
racowywania krajowych środków dotyczących współistnienia upraw i mających na celu zapobie
żenie niezamierzonemu występowaniu GMO w uprawach konwencjonalnych i ekologicznych 

2017 

Rozporządzenie Komisji (UE) nr 188/2011 z dnia 25 lutego 2011 r. ustanawiające szczegółowe 
zasady wdrażania dyrektywy Rady 91/414/EWG w odniesieniu do procedury oceny substancji 
czynnych, które nie znalazły się w obrocie dwa lata po notyfikacji przedmiotowej dyrektywy 

2019 

Rozporządzenie wykonawcze Komisji (UE) nr 540/2011 z dnia 25 maja 2011 r. w sprawie wyko
nania rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 1107/2009 w odniesieniu do wy
kazu zatwierdzonych substancji czynnych 

2019 

Rozporządzenie wykonawcze Komisji (UE) nr 541/2011 z dnia 1 czerwca 2011 r. zmieniające 
rozporządzenie wykonawcze (UE) nr 540/2011 w sprawie wykonania rozporządzenia (WE) 
nr 1107/2009 Parlamentu Europejskiego i Rady w odniesieniu do zatwierdzonego wykazu sub
stancji czynnych 

2019 

Rozporządzenie Komisji (UE) nr 547/2011 z dnia 8 czerwca 2011 r. w sprawie wykonania roz
porządzenia (WE) nr 1107/2009 Parlamentu Europejskiego i Rady w odniesieniu do wymogów 
w zakresie etykietowania środków ochrony roślin 

2019 

Rozporządzenie Komisji (UE) nr 544/2011 z dnia 10 czerwca 2011 r. wykonujące rozporządze
nie Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 1107/2009 w odniesieniu do wymogów dotyczą
cych danych dla substancji czynnych 

2019 

Rozporządzenie Komisji (UE) nr 545/2011 z dnia 10 czerwca 2011 r. wykonujące rozporządze
nie Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 1107/2009 w odniesieniu do wymogów dotyczą
cych danych dla środków ochrony roślin 

2019 

Rozporządzenie wykonawcze Komisji (UE) nr 702/2011 z dnia 20 lipca 2011 r. w sprawie za
twierdzenia substancji czynnej proheksadion, zgodnie z rozporządzeniem Parlamentu Europej
skiego i Rady (WE) nr 1107/2009 dotyczącym wprowadzania do obrotu środków ochrony roślin, 
oraz zmiany załącznika do rozporządzenia wykonawczego Komisji (UE) nr 540/2011 

2019 

Rozporządzenie wykonawcze Komisji (UE) nr 703/2011 z dnia 20 lipca 2011 r. w sprawie za
twierdzenia substancji czynnej azoksystrobina, zgodnie z rozporządzeniem Parlamentu Europej
skiego i Rady (WE) nr 1107/2009 dotyczącym wprowadzania do obrotu środków ochrony roślin, 
oraz zmiany załącznika do rozporządzenia wykonawczego Komisji (UE) nr 540/2011 

2019 

Rozporządzenie wykonawcze Komisji (UE) nr 704/2011 z dnia 20 lipca 2011 r. w sprawie za
twierdzenia substancji czynnej azymsulfuron, zgodnie z rozporządzeniem Parlamentu Europej
skiego i Rady (WE) nr 1107/2009 dotyczącym wprowadzania do obrotu środków ochrony roślin, 
oraz zmiany załącznika do rozporządzenia wykonawczego Komisji (UE) nr 540/2011 

2019 
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Rozporządzenie wykonawcze Komisji (UE) nr 705/2011 z dnia 20 lipca 2011 r. w sprawie za
twierdzenia substancji czynnej imazalil, zgodnie z rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego 
i Rady (WE) nr 1107/2009 dotyczącym wprowadzania do obrotu środków ochrony roślin, oraz 
zmiany załącznika do rozporządzenia wykonawczego Komisji (UE) nr 540/2011 

2019 

Rozporządzenie wykonawcze Komisji (UE) nr 706/2011 z dnia 20 lipca 2011 r. w sprawie za
twierdzenia substancji czynnej profoksydim, zgodnie z rozporządzeniem Parlamentu Europej
skiego i Rady (WE) nr 1107/2009 dotyczącym wprowadzania do obrotu środków ochrony roślin, 
oraz zmiany załącznika do rozporządzenia wykonawczego Komisji (UE) nr 540/2011 

2019 

Rozporządzenie wykonawcze Komisji (UE) nr 736/2011 z dnia 26 lipca 2011 r. w sprawie za
twierdzenia substancji czynnej fluroksypyr, zgodnie z rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego 
i Rady (WE) nr 1107/2009 dotyczącym wprowadzania do obrotu środków ochrony roślin, oraz 
zmiany załącznika do rozporządzenia wykonawczego Komisji (UE) nr 540/2011 

2019 

Rozporządzenie wykonawcze Komisji (UE) nr 740/2011 z dnia 27 lipca 2011 r. w sprawie za
twierdzenia substancji czynnej bispirybak, zgodnie z rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego 
i Rady (WE) nr 1107/2009 dotyczącym wprowadzania do obrotu środków ochrony roślin, oraz 
zmiany załącznika do rozporządzenia wykonawczego Komisji (UE) nr 540/2011 

2019 

Rozporządzenie wykonawcze Komisji (UE) nr 786/2011 z dnia 5 sierpnia 2011 r. w sprawie za
twierdzenia substancji czynnej 1-naftyloacetamid, zgodnie z rozporządzeniem Parlamentu Euro
pejskiego i Rady (WE) nr 1107/2009 dotyczącym wprowadzania do obrotu środków ochrony ro
ślin, oraz zmiany załącznika do rozporządzenia wykonawczego Komisji (UE) nr 540/2011 
i decyzji Komisji 2008/941/WE 

2019 

Rozporządzenie wykonawcze Komisji (UE) nr 787/2011 z dnia 5 sierpnia 2011 r. w sprawie za
twierdzenia substancji czynnej kwas 1-naftylooctowy, zgodnie z rozporządzeniem Parlamentu Eu
ropejskiego i Rady (WE) nr 1107/2009 dotyczącym wprowadzania do obrotu środków ochrony 
roślin, oraz zmiany załącznika do rozporządzenia wykonawczego Komisji (UE) nr 540/2011 i de
cyzji Komisji 2008/941/WE 

2019 

Rozporządzenie wykonawcze Komisji (UE) nr 788/2011 z dnia 5 sierpnia 2011 r. w sprawie za
twierdzenia substancji czynnej fluazifop-P, zgodnie z rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego 
i Rady (WE) nr 1107/2009 dotyczącym wprowadzania do obrotu środków ochrony roślin, oraz 
zmiany załącznika do rozporządzenia wykonawczego Komisji (UE) nr 540/2011 i decyzji Komisji 
2008/934/WE 

2019 

Rozporządzenie wykonawcze Komisji (UE) nr 797/2011 z dnia 9 sierpnia 2011 r. w sprawie za
twierdzenia substancji czynnej spiroksamina, zgodnie z rozporządzeniem Parlamentu Europej
skiego i Rady (WE) nr 1107/2009 dotyczącym wprowadzania do obrotu środków ochrony roślin, 
oraz zmiany załącznika do rozporządzenia wykonawczego Komisji (UE) nr 540/2011 

2019 

Rozporządzenie wykonawcze Komisji (UE) nr 798/2011 z dnia 9 sierpnia 2011 r. w sprawie za
twierdzenia substancji czynnej oksyfluorofen, zgodnie z rozporządzeniem Parlamentu Europej
skiego i Rady (WE) nr 1107/2009 dotyczącym wprowadzania do obrotu środków ochrony roślin, 
oraz zmiany załącznika do rozporządzenia wykonawczego Komisji (UE) nr 540/2011 i decyzji 
Komisji 2008/934/WE 

2019 

Rozporządzenie wykonawcze Komisji (UE) nr 800/2011 z dnia 9 sierpnia 2011 r. w sprawie za
twierdzenia substancji czynnej teflutryna, zgodnie z rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego 
i Rady (WE) nr 1107/2009 dotyczącym wprowadzania do obrotu środków ochrony roślin, oraz 
zmiany załącznika do rozporządzenia wykonawczego Komisji (UE) nr 540/2011 i decyzji Komisji 
2008/934/WE 

2019 
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Rozporządzenie wykonawcze Komisji (UE) nr 807/2011 z dnia 10 sierpnia 2011 r. w sprawie za
twierdzenia substancji czynnej triazoksyd, zgodnie z rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego 
i Rady (WE) nr 1107/2009 dotyczącym wprowadzania do obrotu środków ochrony roślin, oraz 
zmiany załącznika do rozporządzenia wykonawczego Komisji (UE) nr 540/2011 

2019 

Rozporządzenie wykonawcze Komisji (UE) nr 810/2011 z dnia 11 sierpnia 2011 r. w sprawie za
twierdzenia substancji czynnej krezoksym metylu, zgodnie z rozporządzeniem Parlamentu Euro
pejskiego i Rady (WE) nr 1107/2009 dotyczącym wprowadzania do obrotu środków ochrony ro
ślin, oraz zmiany załącznika do rozporządzenia wykonawczego Komisji (UE) nr 540/2011 

2019 

Rozporządzenie wykonawcze Komisji (UE) nr 974/2011 z dnia 29 września 2011 r. w sprawie 
zatwierdzenia substancji czynnej akrynatryna, zgodnie z rozporządzeniem Parlamentu Europej
skiego i Rady (WE) nr 1107/2009 dotyczącym wprowadzania do obrotu środków ochrony roślin, 
oraz zmiany załącznika do rozporządzenia wykonawczego Komisji (UE) nr 540/2011 i decyzji 
Komisji 2008/934/WE 

2019 

Rozporządzenie wykonawcze Komisji (UE) nr 993/2011 z dnia 6 października 2011 r. w sprawie 
zatwierdzenia substancji czynnej 8-hydroksychinolina, zgodnie z rozporządzeniem Parlamentu 
Europejskiego i Rady (WE) nr 1107/2009 dotyczącym wprowadzania do obrotu środków ochro
ny roślin, oraz zmiany załącznika do rozporządzenia wykonawczego Komisji (UE) nr 540/2011 

2019 

Rozporządzenie wykonawcze Komisji (UE) nr 1143/2011 z dnia 10 listopada 2011 r. w sprawie 
zatwierdzenia substancji czynnej prochloraz, zgodnie z rozporządzeniem Parlamentu Europej
skiego i Rady (WE) nr 1107/2009 dotyczącym wprowadzania do obrotu środków ochrony roślin, 
oraz zmiany załącznika do rozporządzenia wykonawczego Komisji (UE) nr 540/2011 i decyzji 
Komisji 2008/934/WE 

2019 

Decyzja wykonawcza Komisji 2011/787/UE z dnia 29 listopada 2011 r. upoważniająca państwa 
członkowskie do tymczasowego podejmowania środków nadzwyczajnych przeciwko rozprze
strzenianiu się Ralstonia solanacearum (Smith) Yabuuchi et al. w odniesieniu do Egiptu 

2019 

Decyzja wykonawcza Komisji 2012/138/UE z dnia 1 marca 2012 r. w sprawie środków nadzwy
czajnych zapobiegających wprowadzaniu do Unii i rozprzestrzenianiu się w Unii organizmu Ano
plophora chinensis (Forster) 

2019 

Rozporządzenie wykonawcze Komisji (UE) nr 359/2012 z dnia 25 kwietnia 2012 r. w sprawie 
zatwierdzenia substancji czynnej metam, zgodnie z rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego 
i Rady (WE) nr 1107/2009 dotyczącym wprowadzania do obrotu środków ochrony roślin, oraz 
zmiany załącznika do rozporządzenia wykonawczego Komisji (UE) nr 540/2011 

2019 

Decyzja wykonawcza Komisji 2012/340/UE z dnia 25 czerwca 2012 r. w sprawie organizacji 
tymczasowego doświadczenia na mocy dyrektyw Rady 66/401/EWG, 66/402/EWG, 
2002/54/WE, 2002/55/WE i 2002/57/WE w odniesieniu do inspekcji polowej pod nadzorem 
urzędowym dla elitarnego materiału siewnego i materiału siewnego wyhodowanego z pokoleń 
wcześniejszych niż elitarny materiał siewny 

2017 

Rozporządzenie wykonawcze Komisji (UE) nr 582/2012 z dnia 2 lipca 2012 r. w sprawie za
twierdzenia substancji czynnej bifentryna, zgodnie z rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego 
i Rady (WE) nr 1107/2009 dotyczącym wprowadzania do obrotu środków ochrony roślin, oraz 
zmiany załącznika do rozporządzenia wykonawczego Komisji (UE) nr 540/2011 

2019 

Rozporządzenie wykonawcze Komisji (UE) nr 589/2012 z dnia 4 lipca 2012 r. w sprawie za
twierdzenia substancji czynnej fluksapyroksad, zgodnie z rozporządzeniem Parlamentu Europej
skiego i Rady (WE) nr 1107/2009 dotyczącym wprowadzania do obrotu środków ochrony roślin, 
oraz zmiany załącznika do rozporządzenia wykonawczego Komisji (UE) nr 540/2011 

2019 
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Rozporządzenie wykonawcze Komisji (UE) nr 595/2012 z dnia 5 lipca 2012 r. w sprawie za
twierdzenia substancji czynnej fenpyrazamina, zgodnie z rozporządzeniem Parlamentu Europej
skiego i Rady (WE) nr 1107/2009 dotyczącym wprowadzania do obrotu środków ochrony roślin, 
oraz zmiany załącznika do rozporządzenia wykonawczego Komisji (UE) nr 540/2011 

2019 

Rozporządzenie wykonawcze Komisji (UE) nr 746/2012 z dnia 16 sierpnia 2012 r. w sprawie za
twierdzenia substancji czynnej Adoxophyes orana granulovirus, zgodnie z rozporządzeniem Par
lamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 1107/2009 dotyczącym wprowadzania do obrotu środ
ków ochrony roślin, oraz zmiany załącznika do rozporządzenia wykonawczego Komisji (UE) 
nr 540/2011 

2019 

Decyzja wykonawcza Komisji 2012/535/UE z dnia 26 września 2012 r. w sprawie środków nad
zwyczajnych zapobiegających rozprzestrzenianiu się w Unii organizmu Bursaphelenchus xylophi
lus (Steiner et Buhrer) Nickle et al. (węgorek sosnowiec) 

2019 

Rozporządzenie wykonawcze Komisji (UE) nr 485/2013 z dnia 24 maja 2013 r. zmieniające roz
porządzenie wykonawcze (UE) nr 540/2011 w odniesieniu do warunków zatwierdzania substan
cji czynnych: klotianidyna, tiametoksam i imidachlopryd oraz zabraniające stosowania i sprzedaży 
nasion zaprawionych środkami ochrony roślin zawierającymi te substancje czynne 

2017 

Dyrektywa wykonawcza Komisji 2014/20/UE z dnia 6 lutego 2014 r. określająca unijne klasy sa
dzeniaków elitarnych i kwalifikowanych oraz warunki i oznaczenia stosowane dla tych klas 

2017 

Dyrektywa wykonawcza Komisji 2014/21/UE z dnia 6 lutego 2014 r. określająca minimalne wa
runki i unijne klasy sadzeniaków przedbazowych 

2017 

Rozporządzenie wykonawcze Komisji (UE) nr 632/2014 z dnia 13 maja 2014 r. w sprawie za
twierdzenia substancji czynnej flubendiamid, zgodnie z rozporządzeniem Parlamentu Europej
skiego i Rady (WE) nr 1107/2009 dotyczącym wprowadzania do obrotu środków ochrony roślin, 
oraz zmiany załącznika do rozporządzenia wykonawczego Komisji (UE) nr 540/2011 

2019 

Rozporządzenie wykonawcze Komisji (UE) nr 571/2014 z dnia 26 maja 2014 r. w sprawie za
twierdzenia substancji czynnej ipkonazol, zgodnie z rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego 
i Rady (WE) nr 1107/2009 dotyczącym wprowadzania do obrotu środków ochrony roślin, oraz 
zmiany załącznika do rozporządzenia wykonawczego Komisji (UE) nr 540/2011 

2019 

Decyzja wykonawcza Komisji 2014/362/UE z dnia 13 czerwca 2014 r. zmieniająca decyzję 
2009/109/WE w sprawie zorganizowania czasowego doświadczenia mającego na celu ustanowie
nie pewnych odstępstw w odniesieniu do wprowadzenia do obrotu mieszanek materiału siewnego 
przeznaczonych na cele pastewne zgodnie z dyrektywą Rady 66/401/EWG 

2017 

Decyzja wykonawcza Komisji 2014/367/UE z dnia 16 czerwca 2014 r. zmieniająca dyrektywę 
Rady 2002/56/WE w odniesieniu do terminu wyznaczonego w art. 21 ust. 3, przed upływem 
którego państwa członkowskie są upoważnione do przedłużenia okresu ważności decyzji w spra
wie równoważności sadzeniaków pochodzących z państw trzecich 

2017 

Dyrektywa wykonawcza Komisji 2014/83/UE z dnia 25 czerwca 2014 r. zmieniająca załączniki I, 
II, III, IV i V do dyrektywy Rady 2000/29/WE w sprawie środków ochronnych przed wprowadza
niem do Wspólnoty organizmów szkodliwych dla roślin lub produktów roślinnych i przed ich 
rozprzestrzenianiem się we Wspólnocie 

2018 

Dyrektywa wykonawcza Komisji 2014/96/UE z dnia 15 października 2014 r. w sprawie wyma
gań dotyczących etykietowania, plombowania i pakowania materiału rozmnożeniowego roślin sa
downiczych oraz roślin sadowniczych przeznaczonych do produkcji owoców, który to materiał 
i rośliny są objęte zakresem dyrektywy Rady 2008/90/WE 

2017 
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Dyrektywa wykonawcza Komisji 2014/97/UE z dnia 15 października 2014 r. w sprawie wykona
nia dyrektywy Rady 2008/90/WE w odniesieniu do rejestracji dostawców i odmian oraz w odnie
sieniu do wspólnego wykazu odmian 

2017 

Dyrektywa wykonawcza Komisji 2014/98/UE z dnia 15 października 2014 r. w sprawie wykona
nia dyrektywy Rady 2008/90/WE w odniesieniu do szczegółowych wymogów dotyczących rodza
jów i gatunków roślin sadowniczych, o których mowa w załączniku I do tej dyrektywy, szczegó
łowych wymogów wobec dostawców oraz szczegółowych zasad dotyczących inspekcji 
urzędowych 

2017”    
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	DECYZJA RADY (UE) 2017/1391 z dnia 17 lipca 2017 r. w sprawie stanowiska, jakie należy przyjąć w imieniu Unii Europejskiej w Podkomitecie ds. Zarządzania Sanitarnego i Fitosanitarnego utworzonym na mocy Układu o stowarzyszeniu między Unią Europejską i Europejską Wspólnotą Energii Atomowej oraz ich państwami członkowskimi, z jednej strony, a Ukrainą, z drugiej strony, w odniesieniu do zmian do załącznika V tego Układu 

