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ANNEX

PRIEDAS
prie
pasiūlymo dėl Tarybos sprendimo
dėl pozicijos, kurios Europos Sąjungos vardu turi būti laikomasi Europos Sąjungos ir
Europos atominės energijos bendrijos bei jų valstybių narių ir Ukrainos asociacijos
susitarimu įsteigtame Sanitarinių ir fitosanitarinių priemonių valdymo pakomitetyje
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PRIEDAS
ES IR UKRAINOS SANITARINIŲ IR FITOSANITARINIŲ PRIEMONIŲ VALDYMO
PAKOMITEČIO SPRENDIMAS NR. ..../2019
2019 m. ... ... d.
kuriuo keičiamas Asociacijos susitarimo V priedas
SANITARINIŲ IR FITOSANITARINIŲ PRIEMONIŲ VALDYMO PAKOMITETIS,
atsižvelgdamas į Europos Sąjungos ir Europos atominės energijos bendrijos bei jų valstybių
narių ir Ukrainos asociacijos susitarimą1, pasirašytą 2014 m. birželio 27 d. Briuselyje, ypač į
jo 74 straipsnio 2 dalį,
kadangi:
(1)

Europos Sąjungos ir Europos atominės energijos bendrijos bei jų valstybių narių ir
Ukrainos asociacijos susitarimas (toliau – Susitarimas) įsigaliojo 2017 m. rugsėjo 1 d.;

(2)

Susitarimo 64 straipsnio 1 dalyje numatyta, kad Ukraina suderina savo sanitarijos,
fitosanitarijos ir gyvūnų gerovės sričių teisės aktus su šių sričių Sąjungos teisės aktais,
kaip yra nurodyta Susitarimo V priede;

(3)

pagal Susitarimo 64 straipsnio 4 dalį Ukraina įpareigojama pateikti Sąjungos
sanitarijos, fitosanitarijos ir gyvūnų gerovės acquis nuostatų, su kuriomis ji ketina
suderinti savo vidaus teisės aktus, sąrašą (toliau – Sąrašas). Išsami strategija turi būti
naudojama kaip orientacinis dokumentas Susitarimo IV antraštinės dalies (Prekyba ir
su prekyba susiję klausimai) 4 skyriui (Sanitarinės ir fitosanitarinės priemonės)
įgyvendinti;

(4)

Ukraina sąrašą Europos Komisijai pateikė 2018 m. spalio mėn. Todėl, remdamasis tuo
sąrašu, SFP pakomitetis priims numatomą aktą, kuriuo iš dalies keičiamas Susitarimo
V priedas;

(5)

todėl tikslinga, kad Sanitarinių ir fitosanitarinių priemonių valdymo pakomitetis
priimtų sprendimą pakeisti V priedą nauju priedu,

PRIĖMĖ ŠĮ SPRENDIMĄ:
1 straipsnis
Europos Sąjungos ir Europos atominės energijos bendrijos bei jų valstybių narių ir Ukrainos
asociacijos susitarimo V priedas pakeičiamas šio sprendimo priedu.
2 straipsnis
Šis sprendimas įsigalioja jo priėmimo dieną.
Priimta …
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Sanitarinių ir fitosanitarinių priemonių valdymo pakomitečio vardu
Pirmininko vardu

Sekretoriai
Sąjungos vardu
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Ukrainos vardu
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PRIEDAS
ASOCIACIJOS SUSITARIMO V PRIEDO PAKEITIMAS
V priedas pakeičiamas taip:
„V PRIEDAS
SĄJUNGOS TEISĖS AKTŲ, SU KURIAIS UKRAINA TURI SUDERINTI SAVO TEISĖS
AKTUS, SĄRAŠAS
Pagal šio susitarimo 64 straipsnio 4 dalį Ukraina įsipareigoja suderinti savo teisės aktus su
toliau nurodytais Sąjungos teisės aktais, laikydamasi toliau nurodytų priėmimo ir
įgyvendinimo terminų.
Priėmimo terminas2

Sąjungos teisės aktai

I skyrius. Bendrieji teisės aktai (visuomenės sveikata)
1991 m. liepos 15 d. Tarybos direktyva 91/496/EEB, nustatanti
gyvūnų, įvežamų į Bendriją iš trečiųjų šalių, veterinarinio patikrinimo
organizavimo principus ir iš dalies keičianti Direktyvas 89/662/EEB,
90/425/EEB ir 90/675/EEB

2018 m.

1997 m. gruodžio 18 d. Tarybos direktyva Nr. 97/78/EB, nustatanti
principus, reglamentuojančius iš trečiųjų šalių į Bendriją įvežamų
produktų veterinarinių patikrinimų organizavimą

2018 m.

2002 m. sausio 28 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (EB)
Nr. 178/2002, nustatantis maistui skirtų teisės aktų bendruosius
principus ir reikalavimus, įsteigiantis Europos maisto saugos tarnybą ir
nustatantis su maisto saugos klausimais susijusias procedūras

2016 m.

2002 m. gruodžio 16 d. Tarybos direktyva 2002/99/EB, nustatanti
gyvūnų sveikatos taisykles, reglamentuojančias žmonėms skirtų
gyvūninės kilmės produktų gamybą, perdirbimą, paskirstymą ir
importą

2018 m.
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Priėmimas – įgyvendinimo data, nustatyta atitinkamame teisės akte, paskelbtame „Ukrainos
oficialiajame leidinyje“ arba „Vyriausybės kurjeryje“, arba paskelbtame Ukrainos valstybinės maisto
saugos ir vartotojų apsaugos oficialioje interneto svetainėje, ir taikomas nedelsiant arba per nurodytą
pereinamąjį laikotarpį.
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Priėmimo terminas2

Sąjungos teisės aktai

LT

2004 m. balandžio 29 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas
(EB) Nr. 852/2004 dėl maisto produktų higienos

2016 m.

2004 m. balandžio 29 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas
(EB) Nr. 853/2004, nustatantis konkrečius gyvūninės kilmės maisto
produktų higienos reikalavimus

2018 m.

2004 m. balandžio 29 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas
(EB) Nr. 854/2004, nustatantis specialiąsias gyvūninės kilmės
produktų, skirtų vartoti žmonėms, oficialios kontrolės taisykles

2016 m.

2009 m. liepos 24 d. Komisijos reglamentas (EB) Nr. 669/2009,
kuriuo įgyvendinamos Europos Parlamento ir Tarybos reglamento
(EB) Nr. 882/2004 nuostatos dėl sustiprintos tam tikrų negyvūninės
kilmės pašarų ir maisto produktų importo oficialios kontrolės ir iš
dalies keičiamas Sprendimas 2006/504/EB

2018 m.

2011 m. sausio 10 d. Komisijos reglamentas (ES) Nr. 16/2011, kuriuo
nustatomos Skubaus perspėjimo apie nesaugų maistą ir pašarus
sistemos įgyvendinimo priemonės

2020 m.

2011 m. rugsėjo 19 d. Komisijos įgyvendinimo reglamentas (ES)
Nr. 931/2011 dėl atsekamumo reikalavimų, nustatytų Europos
Parlamento ir Tarybos reglamentu (EB) Nr. 178/2002 dėl gyvūninės
kilmės maisto produktų

2018 m.

2013 m. kovo 11 d. Komisijos įgyvendinimo reglamentas (ES)
Nr. 208/2013 dėl daigų ir sėklų daigams auginti atsekamumo
reikalavimų

2018 m.
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Priėmimo terminas2

Sąjungos teisės aktai
Ženklinimas ir informacija apie maisto produktus

LT

2006 m. gruodžio 20 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas
(EB) Nr. 1924/2006 dėl teiginių apie maisto produktų maistingumą ir
sveikatingumą

2018 m.

2006 m. gruodžio 20 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas
(EB) Nr. 1925/2006 dėl maisto produktų papildymo vitaminais ir
mineralais bei tam tikromis kitomis medžiagomis

2018 m.

2011 m. spalio 25 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (ES)
Nr. 1169/2011 dėl informacijos apie maistą teikimo vartotojams,
kuriuo iš dalies keičiami Europos Parlamento ir Tarybos reglamentai
(EB) Nr. 1924/2006 ir (EB) Nr. 1925/2006 bei kuriuo panaikinami
Komisijos direktyva 87/250/EEB, Tarybos direktyva 90/496/EEB,
Komisijos direktyva 1999/10/EB, Europos Parlamento ir Tarybos
direktyva 2000/13/EB, Komisijos direktyvos 2002/67/EB ir 2008/5/EB
bei Komisijos reglamentas (EB) Nr. 608/2004

2018 m.

2011 m. gruodžio 13 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyva
2011/91/ES dėl nuorodų arba žymų maisto produkto partijai
identifikuoti

2018 m.

2012 m. gegužės 16 d. Komisijos reglamentas (ES) Nr. 432/2012 dėl
tam tikrų leidžiamų vartoti teiginių apie maisto produktų sveikumą,
išskyrus teiginius apie susirgimo rizikos mažinimą, vaikų vystymąsi ir
sveikatą, sąrašo sudarymo

2018 m.

2013 m. sausio 24 d. Komisijos įgyvendinimo sprendimas 2013/63/ES,
kuriuo priimamos teiginių apie sveikumą konkrečių sąlygų, nustatytų
Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (EB) Nr. 1924/2006 10
straipsnyje, įgyvendinimo gairės

2018 m.
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Priėmimo terminas2

Sąjungos teisės aktai
Gyvūniniams produktams taikomos priemonės

LT

2001 m. gruodžio 20 d. Tarybos direktyva 2001/110/EB dėl medaus

2019 m.

2002 m. kovo 15 d. Komisijos sprendimas 2002/226/EB, nustatantis
specialius veterinarinius patikrinimus tam tikrų dvigeldžių moliuskų,
kurių amnezinių kiautuotųjų vėžiagyvių nuodų (ASP) kiekis viršija
nustatytąjį Tarybos direktyvoje 91/492/EEB, surinkimui ir perdirbimui

2020 m.

2003 m. lapkričio 10 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas
(EB) Nr. 2065/2003 dėl kvapiųjų rūkymo medžiagų, naudojamų arba
skirtų naudoti maisto produktuose arba jų paviršiuje

2018 m.

2004 m. balandžio 29 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas
(EB) Nr. 853/2004, nustatantis konkrečius gyvūninės kilmės maisto
produktų higienos reikalavimus (I skyrius, ІІ priedėlis)

2018 m.

2004 m. balandžio 29 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas
(EB) Nr. 853/2004, nustatantis konkrečius gyvūninės kilmės maisto
produktų higienos reikalavimus (V skyrius, ІІІ priedėlis)

2018 m.

2004 m. balandžio 29 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas
(EB) Nr. 853/2004, nustatantis konkrečius gyvūninės kilmės maisto
produktų higienos reikalavimus (VІІ skyrius, ІІІ priedėlis)

2019 m.

2004 m. balandžio 29 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas
(EB) Nr. 853/2004, nustatantis konkrečius gyvūninės kilmės maisto
produktų higienos reikalavimus (VІІI skyrius, ІІІ priedėlis)

2019 m.
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Priėmimo terminas2

Sąjungos teisės aktai

LT

2004 m. balandžio 29 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas
(EB) Nr. 853/2004, nustatantis konkrečius gyvūninės kilmės maisto
produktų higienos reikalavimus (IX skyrius, ІІІ priedėlis)

2018 m.

2004 m. balandžio 29 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas
(EB) Nr. 853/2004, nustatantis konkrečius gyvūninės kilmės maisto
produktų higienos reikalavimus (X skyrius, ІІІ priedėlis)

2019 m.

2004 m. balandžio 29 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas
(EB) Nr. 853/2004, nustatantis konkrečius gyvūninės kilmės maisto
produktų higienos reikalavimus (XI skyrius, ІІІ priedėlis)

2019 m.

2004 m. balandžio 29 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas
(EB) Nr. 853/2004, nustatantis konkrečius gyvūninės kilmės maisto
produktų higienos reikalavimus (XII skyrius, ІІІ priedėlis)

2020 m.

2004 m. balandžio 29 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas
(EB) Nr. 853/2004, nustatantis konkrečius gyvūninės kilmės maisto
produktų higienos reikalavimus (XIII skyrius, ІІІ priedėlis)

2019 m.

2004 m. balandžio 29 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas
(EB) Nr. 853/2004, nustatantis konkrečius gyvūninės kilmės maisto
produktų higienos reikalavimus (XIV skyrius, ІІІ priedėlis)

2019 m.

2004 m. balandžio 29 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas
(EB) Nr. 853/2004, nustatantis konkrečius gyvūninės kilmės maisto
produktų higienos reikalavimus (XV skyrius, ІІІ priedėlis)

2020 m.

2004 m. balandžio 29 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas
(EB) Nr. 854/2004, nustatantis specialiąsias gyvūninės kilmės
produktų, skirtų vartoti žmonėms, oficialios kontrolės taisykles

2019 m.

2005 m. sausio 12 d. Komisijos reglamentas (EB) Nr. 37/2005 dėl
temperatūros kontroliavimo transporto priemonėse, sandėliuose ir
saugyklose, skirtose greitai užšaldytiems žmonėms vartoti skirtiems
maisto produktams laikyti

2016 m.
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Priėmimo terminas2

Sąjungos teisės aktai

LT

2008 m. gruodžio 16 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas
(EB) Nr. 1331/2008, nustatantis maisto priedų, fermentų ir kvapiųjų
medžiagų leidimų suteikimo procedūrą

2018 m.

2008 m. gruodžio 16 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas
(EB) Nr. 1332/2008 dėl maisto fermentų ir iš dalies keičiantis Tarybos
direktyvą 83/417/EEB, Tarybos reglamentą (EB) Nr. 1493/1999,
Direktyvą 2000/13/EB, Tarybos direktyvą 2001/112/EB ir Reglamentą
(EB) Nr. 258/97

2018 m.

2008 m. gruodžio 16 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas
(EB) Nr. 1333/2008 dėl maisto priedų

2018 m.

2008 m. gruodžio 16 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas
(EB) Nr. 1334/2008 dėl kvapiųjų medžiagų ir aromatinių savybių
turinčių tam tikrų maisto ingredientų naudojimo maisto produktuose ir
ant jų ir iš dalies keičiantis Tarybos reglamentą (EEB) Nr. 1601/91,
reglamentus (EB) Nr. 2232/96 ir (EB) Nr. 110/2008 bei Direktyvą
2000/13/EB

2018 m.

2011 m. kovo 10 d. Komisijos reglamentas (ES) Nr. 234/2011, kuriuo
įgyvendinamas Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (EB)
Nr. 1331/2008, nustatantis maisto priedų, fermentų ir kvapiųjų
medžiagų leidimų suteikimo procedūrą

2018 m.

2012 m. kovo 9 d. Komisijos reglamentas (ES) Nr. 231/2012, kuriuo
nustatomos Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (EB)
Nr. 1333/2008 II ir III prieduose išvardytų maisto priedų specifikacijos

2018 m.
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Sąjungos teisės aktai

Priėmimo terminas2

2012 m. spalio 1 d. Komisijos įgyvendinimo reglamentas (ES)
Nr. 872/2012, kuriuo patvirtinamas Europos Parlamento ir Tarybos
reglamente (EB) Nr. 2232/96 numatytas kvapiųjų medžiagų sąrašas, jis
įtraukiamas į Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (EB)
Nr. 1334/2008 I priedą, ir panaikinamas Komisijos reglamentas (EB)
Nr. 1565/2000 ir Komisijos sprendimas 1999/217/EB

2018 m.

2012 m. spalio 1 d. Komisijos reglamentas (ES) Nr. 873/2012 dėl
pereinamojo laikotarpio priemonių, susijusių su Europos Parlamento ir
Tarybos reglamento (EB) Nr. 1334/2008 I priede pateiktu Sąjungos
kvapiųjų medžiagų ir žaliavų sąrašu

2018 m.

Kitos priemonės

LT

1978 m. sausio 30 d. Tarybos direktyva 78/142/EEB dėl valstybių
narių įstatymų, susijusių su medžiagomis ir gaminiais, kurių sudėtyje
yra vinilo chlorido monomero ir kurie gali liestis su maisto produktais,
suderinimo

2019 m.

1982 m. spalio 18 d. Tarybos direktyva 82/711/EEB, nustatanti
pagrindines taisykles, reikalingas plastikinių medžiagų ir gaminių,
galinčių liestis su maisto produktais, sudedamųjų dalių migracijos
tyrimams

2019 m.

1984 m. spalio 15 d. Tarybos direktyva 84/500/EEB dėl valstybių
narių įstatymų, susijusių su keramikos gaminiais, galinčiais liestis su
maisto produktais, suderinimo

2019 m.

1985 m. gruodžio 19 d. Tarybos direktyva 85/572/EEB, sudaranti
modelinių tirpalų, naudojamų sudedamųjų dalių išsiskyrimui iš
plastikinių medžiagų ir gaminių, galinčių liestis su maisto produktais,
tirti, sąrašą

2019 m.

1993 m. kovo 15 d. Komisijos direktyva 93/11/EEB dėl Nnitrozoaminų ir N-nitrojunginių išsiskyrimo iš elastomerų ar gumos
pagamintų žindukų ir čiulptukų

2019 m.
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Priėmimo terminas2

Sąjungos teisės aktai

LT

2003 m. rugsėjo 22 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas
(EB) Nr. 1829/2003 dėl genetiškai modifikuoto maisto ir pašarų

2019 m.

2004 m. balandžio 6 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas
(EB) Nr. 641/2004 dėl Reglamento (EB) Nr. 1829/2003 išsamių
įgyvendinimo taisyklių, taikomų prašymams išduoti leidimą naujam
genetiškai modifikuotam maistui ir pašarams, pranešimams apie
esamus produktus ir atsitiktinai arba techniškai neišvengiamai
atsiradusią genetiškai modifikuotą medžiagą, kurios rizikos
įvertinimas jai palankus

2019 m.

2004 m. spalio 27 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (EB)
Nr. 1935/2004 dėl žaliavų ir gaminių, skirtų liestis su maistu, ir
panaikinantis Direktyvas 80/590/EEB ir 89/109/EEB

2019 m.

2005 m. lapkričio 18 d. Komisijos reglamentas (EB) Nr. 1895/2005
dėl kai kurių epoksidų darinių naudojimo medžiagose ir gaminiuose,
skirtuose liestis su maisto produktais, apribojimo

2019 m.

2006 m. gruodžio 22 d. Komisijos reglamentas (EB) Nr. 2023/2006
dėl medžiagų ir gaminių, skirtų liestis su maistu, geros gamybos
praktikos

2019 m.

2007 m. balandžio 17 d. Komisijos sprendimas 2007/275/EB dėl
gyvūnų ir produktų, kurie pagal Tarybos direktyvas 91/496/EEB ir
97/78/EB turi būti patikrinti pasienio kontrolės postuose, sąrašų

2018 m.

2007 m. birželio 29 d. Komisijos direktyva 2007/42/EB dėl medžiagų
ir gaminių, pagamintų iš regeneruotos celiuliozės plėvelės, skirtos
liestis su maisto produktais

2019 m.
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Priėmimo terminas2

Sąjungos teisės aktai
2008 m. kovo 27 d. Komisijos reglamentas (EB) Nr. 282/2008 dėl
perdirbto plastiko medžiagų ir gaminių, skirtų liestis su maistu, ir iš
dalies keičiantis Reglamentą (EB) Nr. 2023/2006

2020 m.

2009 m. gegužės 29 d. Komisijos reglamentas (EB) Nr. 450/2009 dėl
veikliųjų ir protingųjų žaliavų ir gaminių, skirtų liestis su maistu

2019 m.

2010 m. kovo 19 d. Komisijos sprendimas 2010/169/ES dėl 2,4,4’trichlor-2’-hidroksidifenilo eterio neįtraukimo į Sąjungos priedų, kurie
gali būti naudojami gaminant plastikines medžiagas ir gaminius,
galinčius liestis su maisto produktais pagal Direktyvą 2002/72/EB,
sąrašą

2019 m.

2011 m. sausio 14 d. Komisijos reglamentas (ES) Nr. 10/2011 dėl
plastikinių medžiagų ir gaminių, skirtų liestis su maisto produktais

2019 m.

2011 m. kovo 22 d. Komisijos reglamentas (ES) Nr. 284/2011, kuriuo
nustatomos Kinijos Liaudies Respublikos ir Ypatingojo
Administracinio Kinijos Regiono Honkongo kilmės arba iš jų
siunčiamų plastikinių virtuvės reikmenų iš poliamido ir melamino
importo specialios sąlygos ir išsami tvarka

2019 m.

2012 m. sausio 11 d. Komisijos reglamentas (ES) Nr. 28/2012, kuriuo
nustatomi tam tikrų į Sąjungą importuojamų arba per ją vežamų
sudėtinių produktų sertifikavimo reikalavimai ir kuriuo iš dalies
keičiamas Sprendimas 2007/275/EB ir Reglamentas (EB)
Nr. 1162/2009

2021 m.

Priemonės, kurios turi būti įtrauktos po teisės aktų suderinimo

LT

1996 m. balandžio 29 d. Tarybos direktyva 96/23/EB dėl kai kurių
medžiagų ir jų likučių gyvuose gyvūnuose ir gyvūninės kilmės
produktuose monitoringo priemonių, panaikinanti Direktyvas
85/358/EEB ir 86/469/EEB bei Sprendimus 89/187/EEB ir
91/664/EEB

2018 m.

1997 m. sausio 27 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (EB)
Nr. 258/97 dėl naujų maisto produktų ir naujų maisto komponentų

2020 m.

1999 m. vasario 22 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyva
1999/2/EB dėl valstybių narių įstatymų, susijusių su jonizuojančiąja
spinduliuote apdorotais maisto produktais ir jų ingredientais,
suderinimo

2020 m.

11

LT

LT

Sąjungos teisės aktai

Priėmimo terminas2

1999 m. vasario 22 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyva
1999/3/EB dėl jonizuojančiąja spinduliuote apdorotų maisto produktų
ir maisto komponentų Bendrijos sąrašo patvirtinimo

2020 m.

2002 m. liepos 11 d. Komisijos direktyva 2002/63/EB, nustatanti
Bendrijos mėginių ėmimo metodus oficialiai kontroliuojant pesticidų
likučius augalinės ir gyvūninės kilmės produktuose ir ant jų bei
panaikinanti Direktyvą 79/700/EEB

2018 m.

2006 m. vasario 23 d. Komisijos reglamentas (EB) Nr. 401/2006,
nustatantis ėminių ėmimo ir analizės metodus, skirtus oficialiai
mikotoksinų kiekio maisto produktuose kontrolei

2018 m.

2006 m. gruodžio 19 d. Komisijos reglamentas (EB) Nr. 1881/2006,
nustatantis didžiausias leistinas tam tikrų teršalų maisto produktuose
koncentracijas

2018 m.

2006 m. gruodžio 19 d. Komisijos reglamentas (EB) Nr. 1882/2006,
nustatantis mėginių ėmimo ir tyrimo metodus vykdant oficialią nitratų
koncentracijos tam tikruose maisto produktuose kontrolę

2018 m.

2007 m. kovo 28 d. Komisijos reglamentas (EB) Nr. 333/2007, kuriuo
nustatomi mėginių ėmimo ir analizės metodai vykdant mikroelementų
ir perdirbant maistą susidarančių teršalų koncentracijos maisto
produktuose kontrolę

2018 m.

2014 m. birželio 2 d. Komisijos reglamentas (ES) Nr. 589/2014,
kuriuo nustatomi ėminių ėmimo ir analizės metodai, taikomi vykdant
dioksinų, dioksinų tipo PCB ir ne dioksinų tipo PCB koncentracijos
tam tikruose maisto produktuose kontrolę, ir panaikinamas
Reglamentas (ES) Nr. 252/2012

2018 m.

12

LT

Priėmimo terminas2

Sąjungos teisės aktai
II skyrius. Gyvūnų sveikata

LT

1964 m. birželio 26 d. Tarybos direktyva 64/432/EEB dėl gyvūnų
sveikatos problemų, turinčių įtakos Bendrijos vidaus prekybai galvijais
ir kiaulėmis

2018 m.

1986 m. rugsėjo 11 d. Komisijos sprendimas 86/474/EEB dėl
patikrinimų vietoje, kuriuos būtina atlikti iš šalių, kurios nėra narės,
importuojant galvijus, kiaules ir šviežią mėsą, įgyvendinimo

2018 m.

1988 m. birželio 14 d. Tarybos direktyva 88/407/EEB, nustatanti
gyvūnų sveikatos reikalavimus, taikomus Bendrijos vidaus prekybai
galvijų sperma bei jos importui

2018 m.

1989 m. rugsėjo 25 d. Tarybos direktyva 89/556/EEB dėl gyvūnų
sveikatos reikalavimų, reglamentuojančių Bendrijos vidaus prekybą
galvijų embrionais ir jų importą iš trečiųjų šalių

2018 m.

1990 m. birželio 26 d. Tarybos direktyva 90/429/EEB dėl gyvūnų
sveikatos reikalavimų, taikomų Bendrijos vidaus prekybai naminių
kuilių sperma ir jos importui

2018 m.

1992 m. liepos 13 d. Tarybos direktyva 92/65/EEB, nustatanti gyvūnų
sveikatos reikalavimus, reglamentuojančius prekybą Bendrijoje
gyvūnais, sperma, kiaušialąstėmis bei embrionais, kuriems netaikomi
gyvūnų sveikatos reikalavimai, nustatyti specialiose Bendrijos
taisyklėse, nurodytose Direktyvos 90/425/EEB A priedo I dalyje, bei
jų importą į Bendriją

2018 m.

1996 m. gruodžio 9 d. Tarybos reglamentas (EB) Nr. 338/97 dėl
laukinės faunos ir floros rūšių apsaugos kontroliuojant jų prekybą

2018 m.

13

LT

Priėmimo terminas2

Sąjungos teisės aktai

LT

2004 m. sausio 6 d. Komisijos sprendimas 2004/211/EB, nustatantis
trečiųjų šalių ir jų teritorijos dalių, iš kurių valstybės narės leidžia
importuoti gyvus arklinių šeimos gyvūnus ir arklių rūšių spermą,
kiaušialąstes ir embrionus, sąrašą ir iš dalies pakeičiantis Sprendimus
93/195/EEB ir 94/63/EB

2018 m.

2004 m. balandžio 29 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas
(EB) Nr. 853/2004, nustatantis konkrečius gyvūninės kilmės maisto
produktų higienos reikalavimus (VII skyrius)

2020 m.

2005 m. spalio 21 d. Komisijos reglamentas (EB) Nr. 1739/2005,
nustatantis gyvūnų sveikatos reikalavimus cirko gyvūnų judėjimui tarp
valstybių narių

2018 m.

2006 m. sausio 4 d. Komisijos sprendimas 2006/168/EB, nustatantis
gyvūnų sveikatos ir veterinarinio sertifikavimo reikalavimus galvijų
embrionų importui į Bendriją ir panaikinantis Sprendimą 2005/217/EB

2018 m.

2006 m. rugsėjo 6 d. Komisijos sprendimas 2006/605/EB dėl tam tikrų
apsaugos priemonių, susijusių su Bendrijos vidaus prekyba naminiais
paukščiais, skirtais laukinių medžiojamųjų paukščių ištekliams atkurti

2019 m.

2006 m. spalio 24 d. Tarybos direktyva 2006/88/EB dėl gyvūnų
sveikatos reikalavimų, taikomų akvakultūros gyvūnams ir jų
produktams, ir dėl tam tikrų vandens gyvūnų ligų prevencijos ir
kontrolės

2020 m.

2006 m. lapkričio 6 d. Komisijos sprendimas 2006/767/EB, iš dalies
keičiantis sprendimų 2003/804/EB ir 2003/858/EB nuostatas dėl
sertifikavimo reikalavimų akvakultūros kilmės gyviems moliuskams ir
gyvoms žuvims bei jų produktams, skirtiems vartoti žmonėms

2020 m.

14

LT

Priėmimo terminas2

Sąjungos teisės aktai

LT

2008 m. rugpjūčio 8 d. Komisijos reglamentas (EB) Nr. 798/2008,
kuriuo nustatomas trečiųjų šalių, teritorijų, zonų ar skyrių, iš kurių
galima importuoti į Bendriją ir vežti tranzitu per Bendriją naminius
paukščius ir naminių paukščių produktus, sąrašas ir veterinarijos
sertifikatų reikalavimai

2018 m.

2008 m. gruodžio 12 d. Komisijos reglamentas (EB) Nr. 1251/2008,
kuriuo įgyvendinamos Tarybos direktyvos 2006/88/EB nuostatos dėl
akvakultūros gyvūnų ir jų produktų pateikimo rinkai ir importo į
Bendriją reikalavimų bei dėl tokiais atvejais taikomų sertifikavimo
reikalavimų ir kuriuo patvirtinamas gyvūnų platintojų rūšių sąrašas

2020 m.

2009 m. rugsėjo 18 d. Komisijos sprendimas 2009/712/EB,
įgyvendinantis Tarybos direktyvos 2008/73/EB nuostatas dėl
internetinių informacijos puslapių, kuriuose skelbiami pagal Bendrijos
veterinarijos ir zootechnikos sričių teisės aktus valstybių narių
patvirtintų įstaigų ir laboratorijų sąrašai

2019 m.

2009 m. lapkričio 30 d. Tarybos direktyva 2009/156/EB dėl gyvūnų
sveikatos reikalavimų, reglamentuojančių arklinių šeimos gyvūnų
importą iš trečiųjų šalių ir jų judėjimą

2019 m.

2009 m. lapkričio 30 d. Tarybos direktyva 2009/158/EB dėl gyvūnų
sveikatos reikalavimų, reglamentuojančių Bendrijos vidaus prekybą
naminiais paukščiais ir perinti skirtais kiaušiniais ir jų importą iš
trečiųjų šalių

2018 m.

2010 m. vasario 3 d. Komisijos sprendimas 2010/57/ES, kuriuo
nustatomos arklinių šeimos gyvūnų vežimo tranzitu per Tarybos
direktyvos 97/78/EB I priede išvardytas teritorijas sveikatos garantijos

2019 m.

2010 m. gegužės 6 d. Komisijos sprendimas 2010/270/ES, kuriuo iš
dalies keičiamos Tarybos direktyvos 92/65/EEB E priedo 1 ir 2 dalys
dėl pavyzdinių sveikatos sertifikatų ūkiuose auginamiems gyvūnams ir
bitėms bei kamanėms

2018 m.

15

LT

Sąjungos teisės aktai

Priėmimo terminas2

2010 m. rugpjūčio 26 d. Komisijos sprendimas 2010/471/ES dėl
arklinių rūšių gyvūnų spermos, kiaušialąsčių ir embrionų importo į
Sąjungą, susijęs su spermos surinkimo ir saugojimo centrų ir embrionų
surinkimo ir gavimo grupių sąrašais ir sertifikavimo reikalavimais

2018 m.

2010 m. rugpjūčio 26 d. Komisijos sprendimas 2010/472/ES dėl avinių
ir ožkinių rūšių gyvūnų spermos, kiaušialąsčių ir embrionų importo į
Sąjungą

2018 m.

2011 m. rugsėjo 20 d. Komisijos įgyvendinimo sprendimas
2011/630/ES dėl galvijų spermos importo į Sąjungą

2018 m.

2012 m. kovo 1 d. Komisijos įgyvendinimo sprendimas 2012/137/ES
dėl naminių kuilių spermos importo į Sąjungą

2018 m.

Gyvūnų ligos

LT

1982 m. gruodžio 21 d. Tarybos direktyva 82/894/EEB dėl pranešimo
apie gyvūnų ligas Bendrijoje

2018 m.

1992 m. balandžio 10 d. Komisijos sprendimas 92/260/EEB dėl
veterinarijos reikalavimų ir veterinarinio sertifikavimo laikinai įvežant
registruotus arklius

2018 m.

1992 m. balandžio 29 d. Tarybos direktyva 92/35/EEB, nustatanti
afrikinės arklių ligos kontrolės reikalavimus ir kovos su ja priemones

2018 m.

1992 m. gruodžio 17 d. Tarybos direktyva 92/119/EEB, nustatanti
Bendrijos bendrąsias tam tikrų gyvūnų ligų kontrolės priemones ir
konkrečias priemones nuo kiaulių vezikulinės ligos

2020 m.

16

LT

Priėmimo terminas2

Sąjungos teisės aktai

LT

1993 m. vasario 5 d. Komisijos sprendimas 93/197/EEB dėl gyvūnų
sveikatos reikalavimų ir veterinarinio sertifikavimo importuojant
registruotus arklinius bei veislinius ir produkcinius arklinius

2018 m.

2000 m. liepos 4 d. Komisijos sprendimas 2000/428/EB, nustatantis
diagnozavimo procedūras, mėginių ėmimo metodus ir laboratorinių
tyrimų vertinimo kriterijus, kurie patvirtina kiaulių vezikulinę ligą bei
diferencinę diagnozę

2018 m.

2000 m. lapkričio 20 d. Tarybos direktyva 2000/75/EB, nustatanti
mėlynojo liežuvio ligos kontrolės ir likvidavimo reikalavimus

2018 m.

2001 m. spalio 23 d. Tarybos direktyva 2001/89/EB dėl Bendrijos
klasikinio kiaulių maro kontrolės priemonių

2018 m.

2002 m. birželio 27 d. Tarybos direktyva 2002/60/EB, nustatanti
konkrečias nuostatas dėl afrikinio kiaulių maro kontrolės ir iš dalies
pakeičianti Direktyvos 92/119/EEB nuostatas dėl Tešeno ligos ir
afrikinio kiaulių maro

2018 m.

2003 m. birželio 13 d. Komisijos sprendimas 2003/466/EB dėl
zonavimo ir savanoriškos priežiūros, vykdomos, įtarus arba patvirtinus
infekcinės lašišų anemijos (ILA) buvimą, kriterijų nustatymo

2018 m.

2003 m. rugpjūčio 28 d. Komisijos sprendimas 2003/634/EB dėl
patvirtintų zonų ir patvirtintų ūkių nepatvirtintose zonose statuso
suteikimo dėl žuvų virusinės hemoraginės septicemijos (VHS) ir
infekcinės hematopoetinės nekrozės (IHN) patvirtinimo programų

2018 m.

2005 m. kovo 9 d. Komisijos sprendimas 2005/217/EB, nustatantis
gyvūnų sveikatos sąlygas ir veterinarinio pažymėjimo reikalavimus
importuojant galvijų embrionus į Bendriją

2018 m.

17

LT

Sąjungos teisės aktai

Priėmimo terminas2

2008 m. lapkričio 3 d. Komisijos sprendimas 2008/855/EB dėl gyvūnų
sveikatos kontrolės priemonių, susijusių su klasikiniu kiaulių maru tam
tikrose valstybėse narėse

2018 m.

2008 m. gruodžio 18 d. Komisijos sprendimas 2009/3/EB dėl
Bendrijos vakcinų nuo afrikinės arklių ligos rezervų sukūrimo

2020 m.

2009 m. rugpjūčio 28 d. Komisijos reglamentas (EB) Nr. 789/2009, iš
dalies keičiantis Reglamento (EB) Nr. 1266/2007 nuostatas dėl
apsaugos nuo ligos sukėlėjo pernešėjų ir būtiniausių mėlynojo liežuvio
ligos stebėsenos ir priežiūros programų reikalavimų

2018 m.

Gyvūnų identifikavimas ir registravimas

LT

1998 m. vasario 27 d. Komisijos reglamentas (EB) Nr. 494/98,
nustatantis išsamias Tarybos reglamento (EB) Nr. 820/97
įgyvendinimo taisykles dėl minimalių administracinių sankcijų,
taikomų įgyvendinant galvijų ženklinimo ir registravimo tvarką

2018 m.

2000 m. liepos 17 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (EB)
Nr. 1760/2000, nustatantis galvijų identifikavimo bei registravimo
sistemą, reglamentuojantis jautienos bei jos produktų ženklinimą ir
panaikinantis Tarybos reglamentą (EB) Nr. 820/97

2018 m.

2000 m. spalio 23 d. Komisijos sprendimas 2000/678/EB, nustatantis
išsamias valdų registravimo nacionalinėse kiaulių duomenų bazėse
taisykles, numatytas Tarybos direktyvoje 64/432/EEB

2018 m.

2003 m. birželio 23 d. Komisijos reglamentas (EB) Nr. 1082/2003,
nustatantis išsamias Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (EB)
Nr. 1760/2000 įgyvendinimo taisykles dėl minimalaus patikrinimų,
kurie turi būti atliekami pagal galvijų identifikavimo bei registravimo
sistemą, lygio

2018 m.

18

LT

Priėmimo terminas2

Sąjungos teisės aktai

LT

2003 m. gruodžio 17 d. Tarybos reglamentas (EB) Nr. 21/2004,
nustatantis avių ir ožkų identifikavimo bei registravimo sistemą ir iš
dalies pakeičiantis Reglamentą (EB) Nr. 1782/2003 bei Direktyvas
92/102/EEB ir 64/432/EEB

2018 m.

2004 m. balandžio 29 d. Komisijos reglamentas (EB) Nr. 911/2004,
įgyvendinantis Europos Parlamento ir Tarybos reglamentą (EB)
Nr. 1760/2000 dėl ausies įsagų, pasų ir ūkių registrų

2018 m.

2006 m. sausio 18 d. Komisijos sprendimas 2006/28/EB dėl tam tikrų
galvijų ausų įsagų naudojimo ilgiausio nustatyto laikotarpio pratęsimo

2018 m.

2006 m. spalio 11 d. Komisijos reglamentas (EB) Nr. 1505/2006,
įgyvendinantis Tarybos reglamentą (EB) Nr. 21/2004 dėl mažiausio
patikrinimų, kuriuos reikia atlikti avių ir ožkų identifikavimo bei
registravimo atžvilgiu, skaičiaus

2018 m.

2006 m. gruodžio 15 d. Komisijos sprendimas 2006/968/EB,
įgyvendinantis Tarybos reglamento (EB) Nr. 21/2004 nuostatas dėl
avių ir ožkų elektroninio identifikavimo gairių ir procedūrų

2018 m.

2008 m. liepos 15 d. Tarybos direktyva 2008/71/EB dėl kiaulių
identifikavimo ir registravimo

2018 m.

2015 m. vasario 17 d. Komisijos įgyvendinimo reglamentas (ES)
2015/262, kuriuo pagal Tarybos direktyvas 90/427/EEB ir
2009/156/EB nustatomos arklinių šeimos gyvūnų tapatybės nustatymo
metodų taisyklės (Arklinių paso reglamentas)

2018 m.

19

LT

Priėmimo terminas2

Sąjungos teisės aktai
Šalutiniai gyvūniniai produktai

LT

2003 m. lapkričio 17 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas
(EB) Nr. 2160/2003 dėl salmonelių ir kitų nurodytų zoonozių sukėlėjų
per maistą kontrolės

2019 m.

2003 m. lapkričio 17 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyva
2003/99/EB dėl zoonozių ir zoonozių sukėlėjų monitoringo, iš dalies
keičianti Tarybos sprendimą 90/424/EEB ir panaikinanti Tarybos
direktyvą 92/117

2019 m.

2009 m. spalio 21 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (EB)
Nr. 1069/2009, kuriuo nustatomos žmonėms vartoti neskirtų šalutinių
gyvūninių produktų ir jų gaminių sveikumo taisyklės ir panaikinamas
Reglamentas (EB) Nr. 1774/2002 (Šalutinių gyvūninių produktų
reglamentas)

2018 m.

2011 m. vasario 25 d. Komisijos reglamentas (ES) Nr. 142/2011,
kuriuo įgyvendinami Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (EB)
Nr. 1069/2009, kuriuo nustatomos žmonėms vartoti neskirtų šalutinių
gyvūninių produktų ir jų gaminių sveikumo taisyklės, ir Tarybos
direktyva 97/78/EB dėl tam tikrų mėginių ir priemonių, kuriems
netaikomi veterinariniai tikrinimai pasienyje pagal tą direktyvą

2018 m.

2011 m. liepos 29 d. Komisijos reglamentas (ES) Nr. 749/2011, kuriuo
iš dalies keičiamas Reglamentas (ES) Nr. 142/2011, kuriuo
įgyvendinami Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (EB)
Nr. 1069/2009, kuriuo nustatomos žmonėms vartoti neskirtų šalutinių
gyvūninių produktų ir jų gaminių sveikumo taisyklės, ir Tarybos
direktyva 97/78/EB dėl tam tikrų mėginių ir priemonių, kuriems
netaikomi veterinariniai tikrinimai pasienyje pagal tą direktyvą

2018 m.

20

LT

Priėmimo terminas2

Sąjungos teisės aktai
Pašarui ir pašaro priedams taikomos priemonės

LT

1990 m. kovo 26 d. Tarybos direktyva 90/167/EEB, nustatanti
gydomųjų pašarų paruošimo, pateikimo į rinką ir naudojimo
Bendrijoje sąlygas

2019 m.

2001 m. lapkričio 6 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyva
2001/82/EB dėl Bendrijos kodekso, reglamentuojančio veterinarinius
vaistus

2018 m.

2003 m. rugsėjo 22 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas
(EB) Nr. 1831/2003 dėl priedų, skirtų naudoti gyvūnų mityboje

2018 m.

2004 m. kovo 31 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyva
2004/28/EB, iš dalies keičianti Direktyvą 2001/82/EB dėl Bendrijos
kodekso, reglamentuojančio veterinarinius vaistus

2018 m.

2004 m. spalio 11 d. Komisijos rekomendacija 2004/704/EB dėl
dioksinų ir dioksinų tipo PCB foninės koncentracijos pašaruose
stebėsenos

2018 m.

2005 m. sausio 12 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (EB)
Nr. 183/2005, nustatantis pašarų higienos reikalavimus

2018 m.

2005 m. kovo 4 d. Komisijos reglamentas (EB) Nr. 378/2005 dėl
išsamių Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (EB)
Nr. 1831/2003 įgyvendinimo taisyklių, nustatančių Bendrijos
etaloninės laboratorijos pareigas ir užduotis, susijusias su prašymais
pašarų priedų leidimams gauti

2018 m.

2006 m. gruodžio 18 d. Komisijos reglamentas (EB) Nr. 1876/2006
dėl laikinųjų ir nuolatinių leidimų naudoti tam tikrus pašarų priedus

2018 m.

2008 m. kovo 5 d. Komisijos direktyva 2008/38/EB, nustatanti pašarų
konkretiems mitybos tikslams tikslinio naudojimo sąrašą

2018 m.

21

LT

LT

Sąjungos teisės aktai

Priėmimo terminas2

2008 m. balandžio 25 d. Komisijos reglamentas (EB) Nr. 429/2008 dėl
išsamių Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (EB)
Nr. 1831/2003 įgyvendinimo taisyklių, susijusių su prašymų išduoti
leidimą pašarų priedams rengimu ir teikimu bei pašarų priedų
vertinimu ir leidimų išdavimu

2018 m.

2009 m. gegužės 6 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas
(EB) Nr. 470/2009, nustatantis Bendrijos farmakologiškai aktyvių
medžiagų leistinų liekanų kiekių nustatymo gyvūninės kilmės maisto
produktuose tvarką, panaikinantis Tarybos reglamentą (EEB)
Nr. 2377/90 ir iš dalies keičiantis Europos Parlamento ir Tarybos
direktyvą 2001/82/EB ir Europos Parlamento ir Tarybos reglamentą
(EB) Nr. 726/2004

2018 m.

2009 m. liepos 13 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (EB)
Nr. 767/2009 dėl pašarų tiekimo rinkai ir naudojimo, iš dalies
keičiantis Reglamentą (EB) Nr. 1831/2003 ir panaikinantis Direktyvas
79/373/EEB, 80/511/EEB, 82/471/EEB, 83/228/EEB, 93/74/EEB,
93/113/EB, 96/25/EB bei Sprendimą 2004/217/EB

2018 m.

2009 m. gruodžio 21 d. Komisijos reglamentas (ES) Nr. 1270/2009 dėl
nuolatinių leidimų naudoti kai kuriuos pašarų priedus

2018 m.

2009 m. gruodžio 22 d. Komisijos reglamentas (ES) Nr. 37/2010 dėl
farmakologiškai aktyvių medžiagų, jų klasifikacijos ir didžiausios
leidžiamosios koncentracijos gyvūniniuose maisto produktuose

2018 m.

2010 m. spalio 8 d. Komisijos reglamentas (ES) Nr. 892/2010 dėl tam
tikrų produktų laikymo pašarų priedais pagal Europos Parlamento ir
Tarybos reglamentą (EB) Nr. 1831/2003

2018 m.

22

LT

Priėmimo terminas2

Sąjungos teisės aktai
2011 m. sausio 14 d. Komisijos rekomendacija 2011/25/ES dėl
pašarinių žaliavų, pašarų priedų, biocidinių produktų ir veterinarinių
vaistų skyrimo gairių

2018 m.

2013 m. sausio 16 d. Komisijos reglamentas (ES) Nr. 68/2013 dėl
pašarinių žaliavų katalogo

2018 m.

Gyvūnų gerovė

LT

1999 m. liepos 19 d. Tarybos direktyva 1999/74/EB, nustatanti
būtiniausius dedeklių vištų apsaugos standartus

2018 m.

2002 m. sausio 30 d. Komisijos direktyva 2002/4/EB dėl vištas
dedekles laikančių įmonių, kurioms taikoma Tarybos direktyva
1999/74/EB, registravimo

2018 m.

2004 m. gruodžio 22 d. Tarybos reglamentas (EB) Nr. 1/2005 dėl
gyvūnų apsaugos juos vežant ir atliekant susijusias operacijas ir iš
dalies keičiantis Direktyvas 64/432/EEB ir 93/119/EB ir Reglamentą
(EB) Nr. 1255/97

2019 m.

2006 m. lapkričio 14 d. Komisijos sprendimas 2006/778/EB dėl
būtiniausių informacijos rinkimo atliekant ūkių, kuriuose laikomi tam
tikri ūkinės paskirties gyvūnai, patikrinimus reikalavimų

2018 m.

2007 m. birželio 28 d. Tarybos direktyva 2007/43/EB, nustatanti
būtiniausias broilerių apsaugos taisykles

2018 m.

2008 m. gruodžio 18 d. Tarybos direktyva 2008/119/EB, nustatanti
būtiniausius veršelių apsaugos standartus

2018 m.

2008 m. gruodžio 18 d. Tarybos direktyva 2008/120/EB, nustatanti
būtiniausius kiaulių apsaugos standartus

2018 m.
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Priėmimo terminas2

Sąjungos teisės aktai
2009 m. rugsėjo 24 d. Tarybos reglamentas (EB) Nr. 1099/2009 dėl
žudomų gyvūnų apsaugos

2019 m.

2013 m. balandžio 18 d. Komisijos įgyvendinimo sprendimas
2013/188/ES dėl metinių ataskaitų apie nešališkus patikrinimus,
atliekamus pagal Tarybos reglamentą (EB) Nr. 1/2005 dėl gyvūnų
apsaugos juos vežant ir atliekant susijusias operacijas ir iš dalies
keičiantį Direktyvas 64/432/EEB ir 93/119/EB ir Reglamentą (EB)
Nr. 1255/97

2018 m.

III skyrius. Fitosanitarinės priemonės

LT

1966 m. birželio 14 d. Tarybos direktyva 66/401/EEB dėl prekybos
pašarinių augalų sėkla

2018 m.

1966 m. birželio 14 d. Tarybos direktyva 66/402/EEB dėl prekybos
javų sėkla

2018 m.

1969 m. gruodžio 8 d. Tarybos direktyva 69/464/EEB dėl bulvių vėžio
kontrolės

2020 m.

1992 m. lapkričio 3 d. Komisijos direktyva 92/90/EEB, nustatanti
įpareigojimus, kuriuos turi vykdyti augalų, augalinių produktų ar kitų
objektų augintojai ir importuotojai, bei jų registracijos detales

2019 m.

1992 m. gruodžio 3 d. Komisijos direktyva 92/105/EEB, nustatanti
augalų pasų, reikalingų tam tikrų augalų, augalinių produktų ar kitų
objektų judėjimui Bendrijoje, standartizavimo laipsnį, išsamią tokių
augalų pasų išdavimo tvarką ir jų keitimo sąlygas

2020 m.

1993 m. birželio 24 d. Komisijos direktyva 93/51/EEB, nustatanti tam
tikrų augalų, augalinių produktų ar kitų objektų judėjimo per saugomą
zoną taisykles ir tokių augalų, augalų produktų ar kitų objektų, kilusių
ir judančių toje saugomoje zonoje, judėjimo taisykles

2020 m.
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Priėmimo terminas2

Sąjungos teisės aktai

LT

1993 m. spalio 4 d. Tarybos direktyva 93/85/EEB dėl bulvių žiedinio
puvinio kontrolės

2020 m.

1994 m. sausio 21 d. Komisijos direktyva 94/3/EB, nustatanti
pranešimo apie sulaikytą siuntą ar kenksmingus organizmus, įvežamus
iš trečiųjų šalių ir keliančius fitosanitarinį pavojų, tvarką

2019 m.

1994 m. liepos 27 d. Tarybos reglamentas (EB) Nr. 2100/94 dėl augalų
veislių teisinės apsaugos Bendrijoje

2020 m.

1995 m. gegužės 31 d. Komisijos reglamentas (EB) Nr. 1238/95,
nustatantis Tarybos reglamento (EB) Nr. 2100/94 dėl mokesčių
Bendrijos augalų veislių tarnybai taikymo įgyvendinimo taisykles

2020 m.

1995 m. liepos 24 d. Komisijos reglamentas (EB) Nr. 1768/95,
įgyvendinantis Tarybos reglamento (EB) Nr. 2100/94 dėl augalų
veislių teisinės apsaugos Bendrijoje 14 straipsnio 3 dalyje numatytos
žemės ūkio išimties taisykles

2020 m.

1995 m. spalio 25 d. Tarybos reglamentas (EB) Nr. 2506/95, iš dalies
keičiantis Reglamentą (EB) Nr. 2100/94 dėl augalų veislių teisinės
apsaugos Bendrijoje

2020 m.

1996 m. gruodžio 17 d. Tarybos reglamentas (EB) Nr. 2470/96,
pratęsiantis Bendrijos teisinės augalų veislių apsaugos terminus
bulvėms

2020 m.

1997 m. liepos 25 d. Komisijos direktyva 97/46/EB, iš dalies keičianti
Direktyvą 95/44/EB, nustatančią sąlygas, kuriomis galima įvežti į
Bendriją ar pervežti jos viduje arba tam tikrose apsaugotose jos zonose
tam tikrus kenksmingus organizmus, augalus, augalinius produktus ir
kitus Tarybos direktyvos 77/93/EEB I–V prieduose išvardintus
objektus tiriamiesiems ar mokslo tikslams ir rūšių selekcijos darbams

2021 m.

1998 m. balandžio 15 d. Komisijos direktyva 98/22/EB, nustatanti
minimalius reikalavimus, keliamus augalų, augalinių produktų ir kitų
objektų, įvežamų iš trečiųjų šalių, sveikatos patikrinimui Bendrijos
kontrolės postuose, esančiuose ne paskirties vietoje

2019 m.
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Sąjungos teisės aktai

LT

1998 m. liepos 20 d. Tarybos direktyva 98/56/EB dėl prekybos
dekoratyvinių augalų dauginamąja medžiaga

2018 m.

1998 m. liepos 20 d. Tarybos direktyva 98/57/EB dėl Ralstonia
solanacearum (Smith) Yabuuchi et al. kontrolės

2020 m.

1998 m. gruodžio 3 d. Komisijos reglamentas (EB) Nr. 2605/98, iš
dalies keičiantis Reglamentą (EB) Nr. 1768/95, įgyvendinantį Tarybos
reglamento (EB) Nr. 2100/94 dėl augalų veislių teisinės apsaugos
Bendrijoje 14 straipsnio 3 dalyje numatytos žemės ūkio išimties
taisykles

2020 m.

2000 m. gegužės 8 d. Tarybos direktyva 2000/29/EB dėl apsaugos
priemonių nuo augalams ir augaliniams produktams kenksmingų
organizmų įvežimo į Bendriją ir išplitimo joje

2019 m.

2002 m. birželio 13 d. Tarybos direktyva 2002/54/EB dėl prekybos
runkelių sėkla

2018 m.

2002 m. birželio 13 d. Tarybos direktyva 2002/55/EB dėl prekybos
daržovių sėkla

2018 m.

2002 m. birželio 13 d. Tarybos direktyva 2002/56/EB dėl prekybos
sėklinėmis bulvėmis

2018 m.

2002 m. birželio 13 d. Tarybos direktyva 2002/57/EB dėl prekybos
aliejinių ir pluoštinių augalų sėkla

2018 m.

2002 m. gruodžio 16 d. Tarybos sprendimas 2003/17/EB dėl sėklinių
augalų aprobavimo, atliekamo trečiosiose šalyse, lygiavertiškumo ir
dėl trečiosiose šalyse užaugintos sėklos lygiavertiškumo

2018 m.
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Sąjungos teisės aktai

LT

2003 m. rugsėjo 22 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas
(EB) Nr. 1830/2003 dėl genetiškai modifikuotų organizmų ir iš jų
pagamintų maisto produktų ir pašarų susekamumo ir ženklinimo ir iš
dalies pakeičiantis Direktyvą 2001/18/EB

2019 m.

2003 m. spalio 13 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (EB)
Nr. 2003/2003 dėl trąšų

2021 m.

2004 m. balandžio 29 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas
(EB) Nr. 882/2004 dėl oficialios kontrolės, kuri atliekama siekiant
užtikrinti, kad būtų įvertinama, ar laikomasi pašarus ir maistą
reglamentuojančių teisės aktų, gyvūnų sveikatos ir gerovės taisyklių

2018 m.

2004 m. spalio 5 d. Komisijos direktyva 2004/102/EB, iš dalies
pakeičianti Tarybos direktyvos 2000/29/EB dėl apsaugos priemonių
nuo augalams ir augaliniams produktams kenksmingų organizmų
įvežimo į Bendriją ir išplitimo joje II, III, IV ir V priedus

2019 m.

2004 m. spalio 7 d. Komisijos direktyva 2004/103/EB dėl Tarybos
direktyvos 2000/29/EB V priedo B dalyje išvardytų augalų, augalinių
produktų ir kitų objektų, įvežamų iš trečiųjų šalių, tapatumo ir
fitosanitarijos patikrinimų, kurie galėtų būti atliekami kitur nei
įvežimo į Bendriją punkte arba šalia jo, ir tokiems patikrinimams
taikytinų sąlygų

2020 m.

2004 m. spalio 11 d. Komisijos reglamentas (EB) Nr. 1756/2004,
nustatantis tam tikrų augalų, augalinių produktų ir kitų objektų,
išvardytų Tarybos direktyvos 2000/29/EB V priedo B dalyje, retesnio
augalų sveikatos tikrinimo tipui ir lygiui taikomus kriterijus ir išsamias
sąlygas, susijusias su reikalingais įrodymais

2020 m.

2004 m. spalio 15 d. Komisijos direktyva 2004/105/EB, nustatanti
oficialių fitosanitarinių sertifikatų ar fitosanitarinių sertifikatų
reeksportui, pateikiamų iš trečiųjų šalių įvežant Tarybos direktyvoje
2000/29/EB išvardytus augalus, augalinius produktus ar kitus objektus,
pavyzdžius

2019 m.
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Sąjungos teisės aktai

LT

2005 m. vasario 23 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas
(EB) Nr. 396/2005 dėl didžiausių pesticidų likučių kiekių augalinės ir
gyvūninės kilmės maiste ir pašaruose ar ant jų ir iš dalies keičiantis
Tarybos direktyvą 91/414/EEB

2020 m.

2006 m. vasario 8 d. Komisijos reglamentas (EB) Nr. 217/2006,
nustatantis Tarybos direktyvų 66/401/EEB, 66/402/EEB, 2002/54/EB,
2002/55/EB ir 2002/57/EB dėl leidimo valstybėms narėms laikinai
leisti prekiauti sėkla, neatitinkančia minimalių daigumo reikalavimų,
taikymo taisykles

2018 m.

2007 m. birželio 11 d. Tarybos direktyva 2007/33/EB dėl bulvinių
cistas sudarančių nematodų kontrolės, panaikinanti Direktyvą
69/465/EEB

2020 m.

2008 m. gegužės 7 d. Komisijos sprendimas 2008/495/EB dėl laikino
draudimo Austrijoje naudoti genetiškai modifikuotus Zea mays L.
kukurūzus (linija MON810) ir jais prekiauti pagal Europos Parlamento
ir Tarybos direktyvą 2001/18/EB

2018 m.

2008 m. birželio 17 d. Komisijos direktyva 2008/61/EB, nustatanti
sąlygas, kuriomis tam tikri kenksmingi organizmai, augalai, augaliniai
produktai ir kiti objektai, išvardyti Tarybos direktyvos 2000/29/EB I–
V prieduose, gali būti įvežti į Bendriją arba tam tikras jos saugomas
zonas ir judėti joje arba jose bandymų ar moksliniais ir veislių
selekcijos tikslais

2020 m.

2008 m. liepos 15 d. Tarybos direktyva 2008/72/EB dėl prekybos
daržovių dauginamąja ir sodinamąja medžiaga, išskyrus sėklą

2018 m.

2008 m. rugsėjo 29 d. Tarybos direktyva 2008/90/EB dėl prekybos
vaisinių augalų dauginamąja medžiaga ir sodininkystei skirtais
vaisiniais augalais

2018 m.

2009 m. kovo 16 d. Komisijos sprendimas 2009/244/EB dėl 123.8.12
linijos gvazdikų Dianthus caryophyllus L., genetiškai modifikuotų
siekiant pakeisti jų spalvą, pateikimo rinkai remiantis Europos
Parlamento ir Tarybos direktyva 2001/18/EB

2018 m.

2009 m. gegužės 6 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyva
2009/41/EB dėl riboto genetiškai modifikuotų mikroorganizmų
naudojimo

2018 m.
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Sąjungos teisės aktai

LT

2009 m. rugsėjo 17 d. Komisijos reglamentas (EB) Nr. 874/2009,
nustatantis Tarybos reglamento (EB) Nr. 2100/94 nuostatų, susijusių
su Bendrijos augalų veislių tarnybos atliekamomis procedūromis,
įgyvendinimo taisykles

2020 m.

2009 m. spalio 13 d. Komisijos sprendimas 2009/770/EB, nustatyti
standartines pagal Europos Parlamento ir Tarybos direktyvą
2001/18/EB atliekamo genetiškai modifikuotų organizmų kaip atskirų
produktų arba kaip kitų produktų sudėtinių dalių apgalvoto išleidimo į
aplinką, siekiant juos tiekti rinkai, monitoringo rezultatų ataskaitų
formas

2018 m.

2009 m. spalio 21 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyva
2009/128/EB, nustatanti Bendrijos veiksmų pagrindus siekiant tausiojo
pesticidų naudojimo

2018 m.

2009 m. spalio 21 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (EB)
Nr. 1107/2009 dėl augalų apsaugos produktų pateikimo į rinką ir
panaikinantis Tarybos direktyvas 79/117/EEB ir 91/414/EEB

2020 m.

2010 m. kovo 2 d. Komisijos sprendimas 2010/135/ES dėl bulvių
produkto (Solanum tuberosum L. linija EH92–527–1), genetiškai
modifikuoto siekiant padidinti krakmolo amilopektino kiekį, pateikimo
rinkai pagal Europos Parlamento ir Tarybos direktyvą 2001/18/EB

2018 m.

2010 m. liepos 13 d. Komisijos rekomendacija 2010/C 200/01 dėl
nacionalinių sambūvio priemonių, kuriomis siekiama išvengti
netyčinio GMO atsiradimo tradicinėse ir ekologiškose kultūrose,
rengimo gairių

2018 m.

2011 m. vasario 25 d. Komisijos reglamentas (ES) Nr. 188/2011,
kuriuo nustatomos išsamios Tarybos direktyvos 91/414/EEB
įgyvendinimo taisyklės dėl veikliųjų medžiagų, kurių rinkoje nebuvo
dvejus metus po pranešimo apie tą direktyvą, vertinimo tvarkos

2020 m.
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Sąjungos teisės aktai

LT

2011 m. gegužės 25 d. Komisijos įgyvendinimo reglamentas (ES)
Nr. 540/2011, kuriuo dėl patvirtintų veikliųjų medžiagų sąrašo
įgyvendinamas Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (EB)
Nr. 1107/2009

2020 m.

2011 m. birželio 1 d. Komisijos įgyvendinimo reglamentas (ES)
Nr. 541/2011, kuriuo iš dalies keičiamas įgyvendinimo reglamentas
(ES) Nr. 540/2011, kuriuo įgyvendinamos Europos Parlamento ir
Tarybos reglamento (EB) Nr. 1107/2009 nuostatos dėl patvirtintų
veikliųjų medžiagų sąrašo

2020 m.

2011 m. birželio 8 d. Komisijos reglamentas (ES) Nr. 547/2011,
kuriuo dėl augalų apsaugos produktų ženklinimo reikalavimų
įgyvendinamas Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (EB)
Nr. 1107/2009

2020 m.

2011 m. birželio 10 d. Komisijos reglamentas (ES) Nr. 544/2011,
kuriuo dėl duomenų apie veikliąsias medžiagas pateikimo reikalavimų
įgyvendinamas Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (EB)
Nr. 1107/2009

2020 m.

2011 m. birželio 10 d. Komisijos reglamentas (ES) Nr. 545/2011,
kuriuo dėl duomenų apie augalų apsaugos produktus pateikimo
reikalavimų įgyvendinamas Europos Parlamento ir Tarybos
reglamentas (EB) Nr. 1107/2009

2020 m.

2011 m. liepos 20 d. Komisijos įgyvendinimo reglamentas (ES)
Nr. 702/2011, kuriuo pagal Europos Parlamento ir Tarybos reglamentą
(EB) Nr. 1107/2009 dėl augalų apsaugos produktų pateikimo į rinką
patvirtinama veiklioji medžiaga proheksadionas ir iš dalies keičiamas
Komisijos įgyvendinimo reglamento (ES) Nr. 540/2011 priedas

2020 m.

2011 m. liepos 20 d. Komisijos įgyvendinimo reglamentas (ES)
Nr. 703/2011, kuriuo pagal Europos Parlamento ir Tarybos reglamentą
(EB) Nr. 1107/2009 dėl augalų apsaugos produktų pateikimo į rinką
patvirtinama veiklioji medžiaga azoksistrobinas ir iš dalies keičiamas
Komisijos įgyvendinimo reglamento (ES) Nr. 540/2011 priedas

2020 m.

30
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Priėmimo terminas2

2011 m. liepos 20 d. Komisijos įgyvendinimo reglamentas (ES)
Nr. 704/2011, kuriuo pagal Europos Parlamento ir Tarybos reglamentą
(EB) Nr. 1107/2009 dėl augalų apsaugos produktų pateikimo į rinką
patvirtinama veiklioji medžiaga azimsulfuronas ir iš dalies keičiamas
Komisijos įgyvendinimo reglamento (ES) Nr. 540/2011 priedas

2020 m.

2011 m. liepos 20 d. Komisijos įgyvendinimo reglamentas (ES)
Nr. 705/2011, kuriuo pagal Europos Parlamento ir Tarybos reglamentą
(EB) Nr. 1107/2009 dėl augalų apsaugos produktų pateikimo į rinką
patvirtinama veiklioji medžiaga imazalilas ir iš dalies keičiamas
Komisijos įgyvendinimo reglamento (ES) Nr. 540/2011 priedas

2020 m.

2011 m. liepos 20 d. Komisijos įgyvendinimo reglamentas (ES)
Nr. 706/2011, kuriuo pagal Europos Parlamento ir Tarybos reglamentą
(EB) Nr. 1107/2009 dėl augalų apsaugos produktų pateikimo į rinką
patvirtinama veiklioji medžiaga profoksidimas ir iš dalies keičiamas
Komisijos įgyvendinimo reglamento (ES) Nr. 540/2011 priedas

2020 m.

2011 m. liepos 26 d. Komisijos įgyvendinimo reglamentas (ES)
Nr. 736/2011, kuriuo pagal Europos Parlamento ir Tarybos reglamentą
(EB) Nr. 1107/2009 dėl augalų apsaugos produktų pateikimo į rinką
patvirtinama veiklioji medžiaga fluroksipiras ir iš dalies keičiamas
Komisijos įgyvendinimo reglamento (ES) Nr. 540/2011 priedas

2020 m.

2011 m. liepos 27 d. Komisijos įgyvendinimo reglamentas (ES)
Nr. 740/2011, kuriuo pagal Europos Parlamento ir Tarybos reglamentą
(EB) Nr. 1107/2009 dėl augalų apsaugos produktų pateikimo į rinką
patvirtinama veiklioji medžiaga bispiribakas ir iš dalies keičiamas
Komisijos įgyvendinimo reglamento (ES) Nr. 540/2011 priedas

2020 m.
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2011 m. rugpjūčio 5 d. Komisijos įgyvendinimo reglamentas (ES)
Nr. 786/2011, kuriuo pagal Europos Parlamento ir Tarybos reglamentą
(EB) Nr. 1107/2009 dėl augalų apsaugos produktų pateikimo į rinką
patvirtinama veiklioji medžiaga 1-naftilacetamidas ir iš dalies
keičiamas Komisijos įgyvendinimo reglamento (ES) Nr. 540/2011
priedas ir Komisijos sprendimas 2008/941/EB

2020 m.

2011 m. rugpjūčio 5 d. Komisijos įgyvendinimo reglamentas (ES)
Nr. 787/2011, kuriuo pagal Europos Parlamento ir Tarybos reglamentą
(EB) Nr. 1107/2009 dėl augalų apsaugos produktų pateikimo į rinką
patvirtinama veiklioji medžiaga 1-naftilacto rūgštis ir iš dalies
keičiamas Komisijos įgyvendinimo reglamento (ES) Nr. 540/2011
priedas ir Komisijos sprendimas 2008/941/EB

2020 m.

2011 m. rugpjūčio 5 d. Komisijos įgyvendinimo reglamentas (ES)
Nr. 788/2011, kuriuo pagal Europos Parlamento ir Tarybos reglamentą
(EB) Nr. 1107/2009 dėl augalų apsaugos produktų pateikimo į rinką
patvirtinama veiklioji medžiaga p-fluazifopas ir iš dalies keičiamas
Komisijos įgyvendinimo reglamento (ES) Nr. 540/2011 priedas ir
Komisijos sprendimas 2008/934/EB

2020 m.

2011 m. rugpjūčio 9 d. Komisijos įgyvendinimo reglamentas (ES)
Nr. 797/2011, kuriuo pagal Europos Parlamento ir Tarybos reglamentą
(EB) Nr. 1107/2009 dėl augalų apsaugos produktų pateikimo į rinką
patvirtinama veiklioji medžiaga spiroksaminas ir iš dalies keičiamas
Komisijos įgyvendinimo reglamento (ES) Nr. 540/2011 priedas

2020 m.

2011 m. rugpjūčio 9 d. Komisijos įgyvendinimo reglamentas (ES)
Nr. 798/2011, kuriuo pagal Europos Parlamento ir Tarybos reglamentą
(EB) Nr. 1107/2009 dėl augalų apsaugos produktų pateikimo į rinką
patvirtinama veiklioji medžiaga oksifluorfenas ir iš dalies keičiamas
Komisijos įgyvendinimo reglamento (ES) Nr. 540/2011 priedas ir
Komisijos sprendimas 2008/934/EB

2020 m.
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2011 m. rugpjūčio 9 d. Komisijos įgyvendinimo reglamentas (ES)
Nr. 800/2011, kuriuo pagal Europos Parlamento ir Tarybos reglamentą
(EB) Nr. 1107/2009 dėl augalų apsaugos produktų pateikimo į rinką
patvirtinama veiklioji medžiaga teflutrinas ir iš dalies keičiami
Komisijos įgyvendinimo reglamento (ES) Nr. 540/2011 priedas ir
Komisijos sprendimas 2008/934/EB

2020 m.

2011 m. rugpjūčio 10 d. Komisijos įgyvendinimo reglamentas (ES)
Nr. 807/2011, kuriuo pagal Europos Parlamento ir Tarybos reglamentą
(EB) Nr. 1107/2009 dėl augalų apsaugos produktų pateikimo į rinką
patvirtinama veiklioji medžiaga triazoksidas ir iš dalies keičiamas
Komisijos įgyvendinimo reglamento (ES) Nr. 540/2011 priedas

2020 m.

2011 m. rugpjūčio 11 d. Komisijos įgyvendinimo reglamentas (ES)
Nr. 810/2011, kuriuo pagal Europos Parlamento ir Tarybos reglamentą
(EB) Nr. 1107/2009 dėl augalų apsaugos produktų pateikimo į rinką
patvirtinama veiklioji medžiaga krezoksimmetilas ir iš dalies
keičiamas Įgyvendinimo reglamento (ES) Nr. 540/2011 priedas

2020 m.

2011 m. rugsėjo 29 d. Komisijos įgyvendinimo reglamentas (ES)
Nr. 974/2011, kuriuo pagal Europos Parlamento ir Tarybos reglamentą
(EB) Nr. 1107/2009 dėl augalų apsaugos produktų pateikimo rinkai
patvirtinama veiklioji medžiaga akrinatrinas ir iš dalies keičiamas
Komisijos įgyvendinimo reglamento (ES) Nr. 540/2011 priedas ir
Komisijos sprendimas 2008/934/EB

2020 m.

2011 m. spalio 6 d. Komisijos įgyvendinimo reglamentas (ES)
Nr. 993/2011, kuriuo pagal Europos Parlamento ir Tarybos reglamentą
(EB) Nr. 1107/2009 dėl augalų apsaugos produktų pateikimo rinkai
patvirtinama veiklioji medžiaga 8-hidroksichinolinas ir iš dalies
keičiamas Komisijos įgyvendinimo reglamento (ES)
Nr. 540/2011 priedas

2020 m.
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2011 m. lapkričio 10 d. Komisijos įgyvendinimo reglamentas (ES)
Nr. 1143/2011, kuriuo pagal Europos Parlamento ir Tarybos
reglamentą (EB) Nr. 1107/2009 dėl augalų apsaugos produktų
pateikimo į rinką patvirtinama veiklioji medžiaga prochlorazas, iš
dalies keičiamas Komisijos įgyvendinimo reglamento (ES)
Nr. 540/2011 priedas ir Komisijos sprendimas 2008/934/EB

2020 m.

2011 m. lapkričio 29 d. Komisijos įgyvendinimo sprendimas
2011/787/ES, kuriuo valstybėms narėms leidžiama Egipto atžvilgiu
laikinai imtis neatidėliotinų apsaugos nuo Ralstonia solanacearum
(Smith) Yabuuchi et al. plitimo priemonių

2020 m.

2012 m. kovo 1 d. Komisijos įgyvendinimo sprendimas 2012/138/ES
dėl neatidėliotinų priemonių, skirtų užkirsti kelią Anoplophora
chinensis (Forster) įvežimui į Sąjungą ir išplitimui joje

2020 m.

2012 m. balandžio 25 d. Reglamentas (ES) Nr. 359/2012, kuriuo pagal
Europos Parlamento ir Tarybos reglamentą (EB) Nr. 1107/2009 dėl
augalų apsaugos produktų pateikimo į rinką patvirtinama veiklioji
medžiaga metamas ir iš dalies keičiamas Komisijos įgyvendinimo
reglamento (ES) Nr. 540/2011 priedas

2020 m.

2012 m. birželio 25 d. Komisijos įgyvendinimo sprendimas
2012/340/ES dėl laikinojo eksperimento rengimo pagal Tarybos
direktyvas 66/401/EEB, 66/402/EEB, 2002/54/EB, 2002/55/EB ir
2002/57/EB dėl elitinės sėklos ir veislinės sėklos, priskiriamų
reprodukcijoms iki elitinės sėklos, pasėlio aprobavimo esant
oficialiajai priežiūrai

2018 m.

2012 m. liepos 2 d. Komisijos įgyvendinimo reglamentas (ES)
Nr. 582/2012, kuriuo pagal Europos Parlamento ir Tarybos reglamentą
(EB) Nr. 1107/2009 dėl augalų apsaugos produktų pateikimo į rinką
patvirtinama veiklioji medžiaga bifentrinas ir iš dalies keičiamas
Komisijos įgyvendinimo reglamento (ES) Nr. 540/2011 priedas

2020 m.
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2012 m. liepos 4 d. Komisijos įgyvendinimo reglamentas (ES)
Nr. 589/2012, kuriuo pagal Europos Parlamento ir Tarybos reglamentą
(EB) Nr. 1107/2009 dėl augalų apsaugos produktų pateikimo į rinką
patvirtinama veiklioji medžiaga fluksapiroksadas ir iš dalies keičiamas
Komisijos įgyvendinimo reglamento (ES) Nr. 540/2011 priedas

2020 m.

2012 m. liepos 5 d. Komisijos įgyvendinimo reglamentas (ES)
Nr. 595/2012, kuriuo pagal Europos Parlamento ir Tarybos reglamentą
(EB) Nr. 1107/2009 dėl augalų apsaugos produktų pateikimo į rinką
patvirtinama veiklioji medžiaga fenpirazaminas ir iš dalies keičiamas
Komisijos įgyvendinimo reglamento (ES) Nr. 540/2011 priedas

2020 m.

2012 m. rugpjūčio 16 d. Komisijos įgyvendinimo reglamentas (ES)
Nr. 746/2012, kuriuo pagal Europos Parlamento ir Tarybos reglamentą
(EB) Nr. 1107/2009 dėl augalų apsaugos produktų pateikimo į rinką
patvirtinama veiklioji medžiaga Adoxophyes orana granulovirusas ir iš
dalies keičiamas Komisijos įgyvendinimo reglamento (ES)
Nr. 540/2011 priedas

2020 m.

2012 m. rugsėjo 26 d. Komisijos įgyvendinimo sprendimas
2012/535/ES dėl neatidėliotinų priemonių pušinių stiebinių nematodų
Bursaphelenchus xylophilus (Steiner et Buhrer) Nickle et al. plitimui
Sąjungoje užkirsti

2020 m.

2013 m. gegužės 24 d. Komisijos įgyvendinimo reglamentas (ES)
Nr. 485/2013, kuriuo iš dalies keičiamos Įgyvendinimo reglamento
(ES) Nr. 540/2011 nuostatos dėl veikliųjų medžiagų klotianidino,
tiametoksamo ir imidakloprido patvirtinimo sąlygų ir dėl draudimo
naudoti augalų apsaugos produktais, kurių sudėtyje yra šių veikliųjų
medžiagų, apdorotas sėklas ir jomis prekiauti

2018 m.
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2014 m. vasario 6 d. Komisijos įgyvendinimo direktyva 2014/20/ES,
kuria nustatomos Sąjungos elitinių ir sertifikuotų sėklinių bulvių
klasės, šių klasių sąlygos ir jų pavadinimai

2018 m.

2014 m. vasario 6 d. Komisijos įgyvendinimo direktyva 2014/21/ES,
kuria nustatomos superelitinių sėklinių bulvių būtinosios sąlygos ir
Sąjungos klasės

2018 m.

2014 m. gegužės 13 d. Komisijos įgyvendinimo reglamentas (ES)
Nr. 632/2014, kuriuo pagal Europos Parlamento ir Tarybos reglamentą
(EB) Nr. 1107/2009 dėl augalų apsaugos produktų pateikimo į rinką
patvirtinama veiklioji medžiaga flubendiamidas ir iš dalies keičiamas
Komisijos įgyvendinimo reglamento (ES) Nr. 540/2011 priedas

2020 m.

2014 m. gegužės 26 d. Komisijos įgyvendinimo reglamentas (ES)
Nr. 571/2014, kuriuo pagal Europos Parlamento ir Tarybos reglamentą
(EB) Nr. 1107/2009 dėl augalų apsaugos produktų pateikimo į rinką
patvirtinama veiklioji medžiaga ipkonazolis ir iš dalies keičiamas
Komisijos įgyvendinimo reglamento (ES) Nr. 540/2011 priedas

2020 m.

2014 m. birželio 13 d. Komisijos įgyvendinimo sprendimas
2014/362/ES, kuriuo iš dalies keičiamas Sprendimas 2009/109/EB dėl
laikinojo eksperimento rengimo, numatant tam tikras leidžiančias
nukrypti nuostatas, taikomas pašarinių augalų sėklų mišinių prekybai
pagal Tarybos direktyvą 66/401/EEB

2018 m.

2014 m. birželio 16 d. Komisijos įgyvendinimo sprendimas
2014/367/ES, kuriuo iš dalies keičiama Tarybos direktyva 2002/56/EB
dėl 21 straipsnio 3 dalyje nurodytos datos, iki kurios valstybėms
narėms leidžiama pratęsti sprendimų dėl trečiosiose šalyse išaugintų
sėklinių bulvių lygiavertiškumo galiojimą

2018 m.
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2014 m. birželio 25 d. Komisijos įgyvendinimo direktyva 2014/83/ES,
iš dalies pakeičianti Tarybos direktyvos 2000/29/EB dėl apsaugos
priemonių nuo augalams ir augaliniams produktams kenksmingų
organizmų įvežimo į Bendriją ir išplitimo joje I, II, III, IV ir V priedus

2019 m.

2014 m. spalio 15 d. Komisijos įgyvendinimo direktyva 2014/96/ES
dėl vaisinių augalų dauginamosios medžiagos ir sodininkystės vaisinių
augalų, kuriems taikoma Tarybos direktyva 2008/90/EB, ženklinimo,
plombavimo ir pakavimo reikalavimų

2018 m.

2014 m. spalio 15 d. Komisijos įgyvendinimo direktyva 2014/97/ES,
kuria įgyvendinamos Tarybos direktyvos 2008/90/EB nuostatos dėl
tiekėjų ir veislių registracijos ir bendrojo veislių sąrašo

2018 m.

2014 m. spalio 15 d. Komisijos įgyvendinimo direktyva 2014/98/ES,
kuria įgyvendinamos Tarybos direktyvos 2008/90/EB nuostatos dėl jos
I priede nurodytoms vaisinių augalų gentims ir rūšims taikomų
specialių reikalavimų, tiekėjams keliamų specialių reikalavimų ir
oficialių patikrinimų išsamių taisyklių

2018 m.

2001 m. kovo 12 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyva
2001/18/EB dėl genetiškai modifikuotų organizmų apgalvoto išleidimo
į aplinką ir panaikinanti Tarybos direktyvą 90/220/EEB
2003 m. liepos 15 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (EB)
Nr. 1946/2003 dėl genetiškai modifikuotų organizmų tarpvalstybinio
judėjimo

2018 m.

2018 m.
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