ვეტერინარია

N

ევროკავშირის სამართლებრივი აქტი

დამტკი

რეგულირების სფერო

ცების
თარიღი
1.

Council Regulation (EC) No 21/2004 of 17 December 2003 establishing a ადგენს წვრილფეხა საქონლის (ცხვრებისა და 2015
system for the identification and registration of ovine and caprine animals თხების) იდენტიფიკაცია რეგისტრაციის სისტემას.
and amending Regulation (EC) No 1782/2003 and Directives 92/102/EEC
and 64/432/EEC

2.

Commission Regulation (EC) No 1505/2006 of 11 October 2006
implementing Council Regulation (EC) No 21/2004 as regards the
minimum level of checks to be carried out in relation to the identification
and registration of ovine and caprine animals

ადგენს

წვრილფეხა

საქონლის

(ცხვრებისა

თხების) იდენტიფიკაციასა და რეგისტრაციასთან
დაკავშირებულ

სახელმწიფო

კონტროლის

სიხშირეს.

3.

Council Directive 2003/85/EC of 29 September 2003 on Community ადგენს თურქულის კონტროლის ღონისძიებებს.
measures for the control of foot-and-mouth disease repealing Directive
85/511/EEC and Decisions 89/531/EEC and 91/665/EEC and amending
Directive 92/46/EEC

4.

Regulation (EC) No 1760/2000 of the European Parliament and of the
Council of 17 July 2000 establishing a system for the identification and
registration of bovine animals and regarding the labelling of beef and beef
products and repealing Council Regulation (EC) No 820/97.

5.

და 2015

2015

ადგენს მსხვილფეხა საქონლის იდენტიფიკაცია- 2015
რეგისტრაციის
საქონლის

სისტემის

ხორცისა

და

ჩამოყალიბების
მისი

და

პროდუქტების

ეტიკეტირების წესებს.

Commission Regulation (EC) No 1082/2003 of 23 June 2003 laying down ადგენს დეტალურ წესებს ევროპარლამენტის და 2015
detailed rules for the implementation of Regulation (EC) No 1760/2000 of საბჭოს
N1760/2000
რეგულაციის
the European Parliament and of the Council as regards the minimum level განხორციელებისთვის, რომელიც უკავშირდება

of controls to be carried out in the framework of the system for the მსხვიფეხა
საქონლის
იდენტიფიკაციისა
და
identification and registration of bovine animals
რეგისტრაციის
სისტემის
ფარგლებში
განსახორციელებელი

კონტროლის

მინიმალურ

ღონისძიებებს.
6.

Commission Regulation (EC) No 911/2004 of 29 April 2004 implementing ევროპარლამენტის
და
Regulation (EC) No 1760/2000 of the European Parliament and of the რეგულაციის დამნერგავი
Council as regards eartags, passports and holding registers
ნიშნების,
პასპორტების

საბჭოს

N1760/2000 2015
რეგულაცია, საყურე
და

სადგომების

რეგისტრაციასთან დაკავშირებით.
7.

Commission Regulation (EC) No 494/98 of 27 February 1998 laying down
detailed rules for the implementation of Council Regulation (EC) No
820/97 as regards the application of minimum administrative sanctions in
the framework of the system for the identification and registration of
bovine animals

ადგენს

დეტალურ

N820/97 2015
რეგულაციის განხორციელებისთვის, მსხვილფეხა
საქონლის იდენტიფიკაცია და რეგისტრაციის
სისტემის

წესებს

საბჭოს

ფარგლებში

ადმინისტრაციული

სანქციების

მინიმალური
გამოყენებასთან

დაკავშირებით.
8.

Council Directive 2002/60/EC of 27 June 2002 laying down specific ადგენს ღორის აფრიკული ჭირის კონტროლის 2015
provisions for the control of African swine fever and amending Directive სპეციფიკურ წესებს.
92/119/EEC as regards Teschen disease and African swine fever

9.

Council Directive 92/66/EEC of 14 July 1992 introducing Community ადგენს ნიუკასლის
measures for the control of Newcastle disease
ღონისძიებებს.

10.

Council Directive 2001/89/EC of 23 October 2001 on Community
ადგენს ღორის კლასიკური ჭირის კონტროლის 2015
measures for the control of classical swine fever
ღონისძიებებს .

11.

Council Directive 2008/71/EC of 15 July 2008 on the identification and ადგენს
ღორების
იდენტიფიკაცია- 2016
registration of pigs
რეგისტრაციასთან დაკავშირებულ მოთხოვნებს.

დაავადების

კონტროლის 2015

12.

Council Directive 2005/94/EC of 20 December 2005 on Community ადგენს ფრინველის გრიპის კონტროლის მიზნით 2016
measures for the control of avian influenza and repealing Directive გასატარებელ ღონისძიებებს .
92/40/EEC

13.

Commission Regulation (EC) No 616/2009 of 13 July 2009 implementing
Council Directive 2005/94/EC as regards the approval of poultry
compartments and other captive birds compartments with respect to
avian influenza and additional preventive biosecurity measures in such
compartments

ადგენს შინაური ფრინველების საფრინველეების ს 2016
და სხვა ჩაკეტილ სივრცეში მყოფი ფრინველების
ადგილების აღიარების წესს ფრინველის გრიპთან
დაკავშირებით და დამატებითი ბიოუსაფრთხოების
ღონისძიებების შესახებ ასეთ ადგილებზე.

14.

Commission Decision 2010/367/EU of 25 June 2010 on the
ეხება შინაურ და გარეულ ფრინველებში 2016
implementation by Member States of surveillance programmes for avian ფრინველის
გრიპთან
დაკავშირებული
influenza in poultry and wild birds
ზედამხედველობის პროგრამის განხორციელებას.

15.

Commission Decision 2002/106/EC of 1 February 2002 approving a
Diagnostic Manual establishing diagnostic procedures, sampling methods
and criteria for evaluation of the laboratory tests for the confirmation of
classical swine fever

ამტკიცებს

ღორის

კლასიკური

ჭირის 2016
დიაგნოსტიკურ

დადასტურებისთვის
სახელმძღვანელოს,

რომელიც

მოიცავს

დიაგნოსტიკურ პროცედურებს, ნიმუშების აღების
მეთოდებსა

და

ლაბორატორიული

კვლევის

შეფასების კრიტერიუმებს.
16.

Commission Decision 2003/422/EC of 26 May 2003 approving an African ამტკიცებს ღორის აფრიკული ჭირის დიაგნოსტიკურ 2016
swine fever diagnostic manual
სახელმძღვანელოს.

17.

Commission Decision 2006/437/EC of 4 August 2006 approving a ამტკიცებს ფრინველის
Diagnostic Manual for avian influenza as provided for in Council Directive სახელმძღვანელოს .
2005/94/EC

გრიპის

დიაგნოსტიკის 2016

18.

Regulation (EC) No 999/2001 of the European Parliament and of the
ადგენს ზოგიერთი გადამდები ღრუბლისებრი 2016
Council of 22 May 2001 laying down rules for the prevention, control and ენცეფალოპათიების პრევენციის, კონტროლის და
eradication of certain transmissible spongiform encephalopathies
აღმოფხვრის წესებს.

19

Commission Decision 2001/183/EC of 22 February 2001 laying down the
ადგენს თევზის ზოგიერთი დაავადების 2016
sampling plans and diagnostic methods for the detection and confirmation დადგენისა და დადასტურებისთვის სინჯის აღების
of certain fish diseases and repealing Decision 92/532/EEC
გეგმას და დიაგნოსტიკის მეთოდებს.

20.

Council Directive 2006/88/EC of 24 October 2006 on animal health ადგენს
ჯანმრთელობის
requirements for aquaculture animals and products thereof, and on the აკვაკულტურისა
და
მათგან
prevention and control of certain diseases in aquatic animals
პროდუქტებისთვის,
აგრეთვე
აკვაკულტურაში

მოთხოვნებს 2017
წარმოებული
მოთხოვნებს

გარკვეული

დაავადებების

პრევენციისა და კონტროლისთვის.
21.

Regulation (EC) No 1069/2009 of the European Parliament and of the
Council of 21 October 2009 laying down health rules as regards animal byproducts and derived products not intended for human consumption and
repealing Regulation (EC) No 1774/2002

ადგენს

ჯანმრთელობის

წარმოშობის
პროდუქტებთან

წესებს

არასასურსათო
და

მათგან

ცხოველური 2017
დანიშნულების

წარმოებულ

იმ

პროდუქტებთან დაკავშირებით, რომლებიც არ არის
განკუთვნილი ადამიანის მიერ მოხმარებისთვის.

22.

23.

Commission Regulation (EU) No 142/2011 of 25 February 2011
implementing Regulation (EC) No 1069/2009 of the European Parliament
and of the Council laying down health rules as regards animal by-products
and derived products not intended for human consumption and
implementing Council Directive 97/78/EC as regards certain samples and
items exempt from veterinary checks at the border under that Directive

ადგენს

ჯანმრთელობის

წარმოშობის
პროდუქტებთან

წესებს

არასასურსათო
და

მათგან

ცხოველური 2017
დანიშნულების

წარმოებულ

იმ

პროდუქტებთან დაკავშირებით, რომლებიც არ არის
განკუთვნილი ადამიანის მიერ მოხმარებისთვის.

Commission Regulation (EC) No 1251/2008 of 12 December 2008
ეხება
პირობებსა
და
სერთიფიცირების 2017
implementing Council Directive 2006/88/EC as regards conditions and მოთხოვნებს
აკვაკულტურის
და მათგან
certification requirements for the placing on the market and the import წარმოებული
პროდუქტების
ბაზარზე

into the Community of aquaculture animals and products thereof and განთავსებისას, აგრეთვე
laying down a list of vector species
სახეობების სიას.

ადგენს

ვექტორული

24.

Council Directive 92/118/EEC of 17 December 1992 laying down animal
ადგენს ცხოველთა და საზოგადოებრივი 2017
health and public health requirements governing trade in and imports into ჯანმრთელობის მოთხოვნებს და არეგულირებს
the Community of products not subject to the said requirements laid გარკვეული პროდუქციით ვაჭრობისა და იმპორტის
down in specific Community rules referred to in Annex A (I) to Directive წესებს
89/662/EEC and, as regards pathogens, to Directive 90/425/EEC

25

Directive 2003/99/EC of the European Parliament and of the Council of 17 ზოონოზების
და
ზოონოზური
November 2003 on the monitoring of zoonoses and zoonotic agents, მონიტორინგის შესახებ.
amending Council Decision 90/424/EEC and repealing Council Directive
92/117/EEC

26

Council Directive 64/432/EEC of 26 June 1964 on animal health problems ეხება ცხოველების ჯანმრთელობის პრობლემებს, 2017
affecting intra-Community trade in bovine animals and swine
რომელიც
გავლენას
ახდენს
ევროკავშირში

აგენტების 2017

მსხვილფეხა საქონლით და ღორით ვაჭრობაზე.
27.

Regulation (EC) No 998/2003 of the European Parliament and of the ადგენს ცხოველთა ჯანმრთელობის მოთხოვნებს 2018
Council of 26 May 2003 on the animal health requirements applicable to შინაური ბინადარი ცხოველების არაკომერციულ
the non-commercial movement of pet animals and amending Council გადაადგილებაზე.
Directive 92/65/EEC

28

Commission Regulation (EC) No 1266/2007 of 26 October 2007 on
implementing rules for Council Directive 2000/75/EC as regards the
control, monitoring, surveillance and restrictions on movements of certain
animals of susceptible species in relation to bluetongue.

29.

ეხება დამნერგავ
ბლუტანგის ამთვისებელი 2018
ზოგიერთი სახეობის ცხოველის კონტროლს,
მონიტორინგს,

ზედამხედველობას

და

გადაადგილების შეზღუდვას.

Council Directive 2000/75/EC of 20 November 2000 laying down specific
ადგენს
ბლუტანგის
კონტროლისა
provisions for the control and eradication of bluetongue
აღმოფხვრის სპეციალურ წესებს.

და 2018

30.

Commission Delegated Regulation (EU) No 1152/2011 of 14 July 2011 ადგენს ძაღლებში ექინოკოკოზის (echinococcus 2018
supplementing Regulation (EC) No 998/2003 of the European Parliament multilocularis) პრევენციულ ღონისძიებებს.
and of the Council as regards preventive health measures for the control
of Echinococcus multilocularis infection in dogs

31.

Council Directive 2002/99/EC of 16 December 2002 laying down the
ადგენს
ცხოველთა
ჯანმრთელობის 2018
animal health rules governing the production, processing, distribution and მოთხოვნებს ადამინის საკვებად განკუთვნილი
introduction of products of animal origin for human consumption
ცხოველური წარმოშობის პროდუქტების წარმოების,
გადამუშავების,

დისტრიბუციის

და

წარდგენის

დროს.
32.

DIRECTIVE 2001/82/EC OF THE EUROPEAN PARLIAMENT AND OF THE ეხება
ვეტერინარული
COUNCIL
დანიშნულების პრეპარატებს.
of
6
November
2001
on the Community code relating to veterinary medicinal products

2018

33.

DIRECTIVE 2004/28/EC OF THE EUROPEAN PARLIAMENT AND OF THE ეხება
ვეტერინარული
COUNCIL
დანიშნულების პრეპარატებს.
of
31
March
2004
amending Directive 2001/82/EC on the Community code relating to
veterinary medicinal products

2018

34.

COMMISSION REGULATION (EC) No 1662/95 of 7 July 1995laying down ეხება
დეტალურ
წესებს
ადამიანის
ან 2018
certain detailed arrangements for implementing the Community decision- ვეტერინარული მიზნებისთვის გამოსაყენებელი
making procedures in respect of marketing authorizations for productsfor პროდუქტების ავტორიზაციასთან დაკავშირებით.
human or veterinary use

35

Regulation (EC) No 470/2009 of the European Parliament and of the ადგენს

პროცედურებს ცხოველური წარმოშობის 2018
Council of 6 May 2009 laying down Community procedures for the სურსათში
ფარმაკოლოგიურად
აქტიური
establishment of residue limits of pharmacologically active substances in
foodstuffs of animal origin, repealing Council Regulation (EEC) No

2377/90 and amending Directive 2001/82/EC of the European ნივთიერებების ნარჩენების ზღვრულად დასაშვებ
Parliament and of the Council and Regulation (EC) No 726/2004 of the დონეებს.
European Parliament and of the Council
36.

Council Directive 2004/68/EC of 26 April 2004 laying down animal health ადგენს
ცხოველთა
ჯანმრთელობის
დაცვის 2019
rules for the importation into and transit through the Community of მოთხოვნებს ევროკავშირში ზოგიერთი ჩლიქოსანი
certain live ungulate animals, amending Directives 90/426/EEC and ცხოველების იმპორტის და ტრანზიტის დროს.
92/65/EEC and repealing Directive 72/462/EEC

37.

Regulation (EC) No 2160/2003 of the European Parliament and of the ეხება
სალმონელასა
და
ზოგიერთი
სხვა 2019
Council of 17 November 2003 on the control of salmonella and other სპეციფიკური
საკვებისმიერი
ზოონოზური
specified food-borne zoonotic agents
აგენტების კონტროლს.

38.

Commission Regulation (EC) No 1177/2006 of 1 August 2006
ადგენს
სახელმწიფო
კონტროლის 2019
implementing Regulation (EC) No 2160/2003 of the European Parliament პროგრამის ფარგლებში შინაურ ფრინველებში
and of the Council as regards requirements for the use of specific control სალმონელას
კონტროლის
სპეციფიკურ
methods in the framework of the national programmes for the control of მეთოდებთან დაკავშირებულ მოთხოვნებს.
salmonella in poultry

39.

Commission Decision 2007/843/EC of 11 December 2007 concerning ამტკიცებს Gallus Gallus-ის მოსაშენებელ გუნდში 2019
approval of Salmonella control programmes in breeding flocks of Gallus (ქათმის
ერთ-ერთი
სახეობა)
სალმონელას
gallus in certain third countries in accordance with Regulation (EC) No კონტროლის პროგრამას.
2160/2003 of the Eurpoean Parliament and of the Council and amending

Decision 2006/696/EC, as regards certain public health requirements at
import of poultry and hatching eggs
40.

COMMISSION
DIRECTIVE
2006/130/EC
of
11
December ადგენს კრიტერიუმებს გარკვეული ვეტერინარული 2019
2006implementing Directive 2001/82/EC of the European Parliament and დანიშნულების
პრეპარატების
ურეცეპტოდ
of the Council as regards theestablishment of criteria for exempting გაცემასთან დაკავშირებით.
certain veterinary medicinal products for food-producing animals from
the requirement of a veterinary prescription

41

Regulation (EC) No 183/2005 of the European Parliament and of the ადგენს ცხოველის საკვების ჰიგიენის მოთხოვნებს.
Council of 12 January 2005 laying down requirements for feed hygiene

42

Commission Regulation (EC) No 141/2007 of 14 February 2007 concerning
a requirement for approval in accordance with Regulation (EC) No
183/2005 of the European Parliament and of the Council for feed business
establishments manufacturing or placing on the market feed additives of
the category coccidiostats and histomonostats

ადგენს

მოთხოვნებს

საკვების

ისეთ

2019

საკვების 2019
მწარმოებელი
საწარმოებისათვის,
რომლებიც
აწარმოებენ ან ბაზარზე განათავსებენ ცხოველის
განეკუთვნება

ცხოველის

დანამატებს,

რომლებიც

კოკციდიოსტატიკის

და

ჰისტომონოსტატის კატეგორიას.

43.

Council Directive 92/119/EEC of 17 December 1992 introducing general ადგენს
ზოგიერთი
ცხოველთა
დაავადების 2020
Community measures for the control of certain animal diseases and კონტროლის
ღონისძიებებს
და
ღორის
specific measures relating to swine vesicular disease
ვეზიკულარულ
დაავადების
სპეციფიკურ
ღონისძიებებს.

44.

Commission Decision 2000/428/EC of 4 July 2000 establishing diagnostic ადგენს ღორის ვეზიკულარული დაავადების 2020
procedures, sampling methods and criteria for the evaluation of the დიაგნოზისთვის
საჭირო
ლაბორატორიული
results of laboratory tests for the confirmation and differential diagnosis სინჯების აღების და შეფასების პროცედურებს.
of swine vesicular disease

45.

Commission Directive 2008/38/EC of 5 March 2008 establishing a list of ადგენს განსაკუთრებული კვებითი დანიშნულების 2020
intended uses of animal feedingstuffs for particular nutritional purposes ცხოველის საკვების სიას.
(Codified version)

46.

Commission Directive 82/475/EEC of 23 June 1982 laying down the ადგენს ინგრედიენტების კატეგორიებს, რომლებიც 2020
categories of ingredients which may be used for the purposes of labelling მითითებული უნდა იყოს
შინაური ბინადარი
compound feedingstuffs for pet animals
ცხოველის საკვების ეტიკეტზე.

47.

Regulation (EC) No 767/2009 of the European Parliament and of the ადგენს ცხოველის საკვების ბაზარზე განთავსებისა 2020
Council of 13 July 2009 on the placing on the market and use of feed, და გამოყენების წესებს.
amending European Parliament and Council Regulation (EC) No
1831/2003 and repealing Council Directive 79/373/EEC, Commission
Directive 80/511/EEC, Council Directives 82/471/EEC, 83/228/EEC,
93/74/EEC, 93/113/EC and 96/25/EC and Commission Decision
2004/217/EC

48

Commission Recommendation 2011/25/EU of 14 January 2011 ადგენს ინსტრუქციას ცხოველის საკვების მასალის, 2020
establishing guidelines for the distinction between feed materials, feed ცხოველის საკვების დანამატის, ბიოციდებისა და
additives, biocidal products and veterinary medicinal products
ვეტპრეპარატების
ერთმანეთისაგან
გარჩევის
შესახებ.

49

Commission Regulation (EU) No 68/2013 of 16 January 2013 on the ეხება ცხოველის საკვების მასალის კატალოგსს.
Catalogue of feed materials

50.

Commission Regulation (EC) No 152/2009 of 27 January 2009 laying down ადგენს
ცხოველის
საკვების
სახელმწიფო 2021
the methods of sampling and analysis for the official control of feed
კონტროლის განხორციელებისას ნიმუშის აღების და

2020

ანალიზის მეთოდებს .
51.

Regulation (EC) No 1831/2003 of the European Parliament and of the ეხება ცხოველთა კვებაში გამოყენებულ დანამატებს. 2021
Council of 22 September 2003 on additives for use in animal nutrition

52.

Commission Regulation (EC) No 378/2005 of 4 March 2005 on detailed
rules for the implementation of Regulation (EC) No 1831/2003 of the
European Parliament and of the Council as regards the duties and tasks of
the Community Reference Laboratory concerning applications for
authorisations of feed additives

ადგენს დეტალურ წესებს ევროპარლამენტის და 2021
ევროსაბჭოს
№1831/2003
რეგულაციის
იმპლემენტაციისათვის,

რაც

დაკავშირებულია

რეფერალური ლაბორატორიის ვალდებულებებთან
და სამუშაოებთან, ცხოველის საკვების დანამატების
ავტორიზაციის მიზნით.

53.

Commission Regulation (EC) No 429/2008 of 25 April 2008 on detailed
rules for the implementation of Regulation (EC) No 1831/2003 of the
European Parliament and of the Council as regards the preparation and
the presentation of applications and the assessment and the authorisation
of feed additives

ადგენს დეტალურ წესებს ევროპარლამენტის და 2021
ევროსაბჭოს
№1831/2003
რეგულაციის
იმპლემენტაციისათვის,
ცხოველის

საკვების

რაც

დაკავშირებულია

დანამატების

შეფასების, ავტორიზაციისა და

მომზადების,
პრეზენტაციის

საკითხებთან .
54.

Commission Regulation (EC) No 2075/2005 of 5 December 2005 laying ადგენს სპეციფიურ წესებს ხორცში ტრიქინელაზე 2021
down specific rules on official controls for Trichinella in meat
სახელმწიფო კონტროლის განხორციელებისათვის.

55.

Council Directive 98/58/EC concerning the protection of animals kept for ეხება ფერმერული დანიშნულების ცხოველების 2022
farming purposes
დაცვას.

56.

Commission Decision 2006/778/EC of 14 November 2006 concerning
minimum requirements for the collection of information during the
inspections of production sites on which certain animals are kept for
farming purposes

57.

ადგენს მინიმალურ მოთხოვნებს ინსპექტირებისას 2022
შეგროვებული ინფორმაციის შესახებ, წარმოების იმ
ადგილებში სადაც მოთავსებულია ფერმერული
დანიშნულების ცხოველები.

Council Directive 2008/119/EC of 18 December 2008 laying down ადგენს ხბოების დაცვის მინიმალურ სტანდარტებს.
minimum standards for the protection of calves

2022

58.

Council Directive 2008/120/EC of 18 December 2008 laying down ადგენს
ღორების
minimum standards for the protection of pigs
სტანდარტებს .

59.

Council Regulation (EC) No 1099/2009 of 24 September 2009 on the ადგენს
protection of animals at the time of killing
დროს.

60.

Commission Directive 2002/4/EC of 30 January 2002 on the registration of ეხება კვერცხმდებელი დედლების
establishments keeping laying hens, covered by Council Directive რეგისტრაციას .
1999/74/EC

61.

Council Directive 2007/43/EC of 28 June 2007 laying down minimum rules ადგენს მეხორცული ქათმების დაცვის მინიმალურ 2022
for the protection of chickens kept for meat production
წესებს .

62

Council Regulation (EC) No 1255/97 of 25 June 1997 concerning ადგენს
კრიტერიუმებს
მოსასვენებელი 2022
Community criteria for staging points and amending the route plan პუნქტებისათვის (გადადგილების დროს)
referred to in the Annex to Directive 91/628/EEC

63.

Council Regulation (EC) No 1/2005 of 22 December 2004 on the protection ეხება ტრანსპორტირებისას ცხოველების დაცვას და 2022
of animals during transport and related operations and amending აღნიშნულთან დაკავშირებულ ღონისძიებებს.
Directives 64/432/EEC and 93/119/EC and Regulation (EC) No 1255/97

64.

Commission Implementing Regulation (EU) No 750/2014 of 10 July 2014
on protection measures in relation to porcine epidemic diarrhoea as
regards the animal health requirements for the introduction into the
Union of porcine animals

დაცვის

მინიმალური 2022

ცხოველების დაცვის წესებს მოკვლის 2022

ადგენს

ღორის

დაკავშირებულ

ეპიდემიური
დამცავ

სადგომების 2022

დიარეასთან 2023
ღონისძიებებს,

ევროკავშირში ღორის შეყვანსთან დაკავშირებული
ცხოველთა

ჯანმრთელობის

მოთხოვნების

გათვალისწინებით.
65.

Council Directive 1999/74/EC of 19 July 1999 laying down minimum
standards for the protection of laying hens

ადგენს

კვერცხმდებელი

მინიმალური სტანდარტებს .

დედლების

დაცვის 2023

66.

Commission Regulation (EU) No 101/2013 of 4 February 2013 concerning ეხება
მსხვილფეხა საქონლის ტანხორცის 2023
the use of lactic acid to reduce microbiological surface contamination on ზედაპირზე მიკრობიოლოგიური დაბინძურების
bovine carcases
შემცირების მიზნით რძე მჟავის გამოყენებას.

67.

Council Directive 90/167/EEC of 26 March 1990 laying down the ადგენს სამედიცინო დანიშნულების ცხოველის 2024
conditions governing the preparation, placing on the market and use of საკვების მომზადებას, ბაზარზე განთავსებას და
medicated feedingstuffs in the Community
გამოყენებას.

68.

Directive 2002/32/EC of the European Parliament and the Council of 7
May 2002 on undesirable substances in animal feed

ეხება

არასასურველ

ნივთიერებებს

ცხოველის 2024

საკვებში.

69.

Commission Recommendation 2004/704/EC of 11 October 2004 on the ეხება ცხოველის საკვებში დიოქსინის
monitoring of background levels of dioxins and dioxin-like PCBs in დიოქსინის მაგვარ PCBs-ის მონიტორინგს.
feedingstuffs

70.

Commission Implementing Regulation (EU) No 139/2013 of 7 January ადგენს ევროკავშირში ზოგიერთი
2013 laying down animal health conditions for imports of certain birds into იმპორტისას ჯანმრთელობისა და
the Union and the quarantine conditions thereof
მოთხოვნებს.

71

და 2024

ფრინველის 2024
კარანტინის

Council Directive 90/426/EEC of 26 June 1990 on animal health conditions ეხება ცხენისებრთა ცხოველების ჯანმრთელობის 2024
governing the movement and import from third countries of equidae
პირობებს გადაადგილებისა და მესამე ქვეყნებიდან
იმპორტისას.

72.

Commission Regulation (EU) No 605/2010 of 2 July 2010 laying down
animal and public health and veterinary certification conditions for the
introduction into the European Union of raw milk and dairy products
intended for human consumption

ადგენს
ჯანმრთელობისა
სერტიფიკატის

ცხოველთა,

საზოგადოებრივი 2025
და
ვეტერინარული
მოთხოვნებს
ადამიანის

მოხმარებისათვის განკუთვნილი ნედლი რძის და
რძის პროდუქტებისათვის.

73

Council Directive 90/427/EEC of 26 June 1990 on the zootechnical and ეხება ცხენებით ვაჭრობისას ზოოტექნიკურ და 2025
genealogical conditions governing intra-Community trade in equidae
გენეოლოგიურ პირობებს.

74

Council Directive 2009/156/EC of 30 November 2009 on animal health ადგენს ცხენების გადაადგილებისა
conditions governing the movement and importation from third countries ქვეყნებიდან
იმპორტის
დროს
of equidae
ჯანმრთელობის პირობებს.

75

Commission Regulation (EC) No 504/2008 of 6 June 2008 implementing ეხება ცხენების იდენტიფიკაციის მეთოდებს.
Council Directives 90/426/EEC and 90/427/EEC as regards methods for the
identification of equidae

76

Council Directive 2009/157/EC of 30 November 2009 on pure-bred ეხება მსხვილფეხა საქონლის გამოყვანილ წმინდა 2026
breeding animals of the bovine species
სანაშენე ჯიშებს.

77.

Commission Decision 84/247/EEC of 27 ApriL 1984 laying down the criteria
for the recognition of breeders organizations and associations which
maintain or establish herd-books for pure-bred breeding animals of the
bovine species

მესამე 2025
ცხოველთა

2025

ადგენს იმ სელექციონერი ორგანიზაციებისა და 2026
ასოციაციების აღიარების წესს, რომელიც ქმნიან ან
აწარმოებენ მსხვილფეხა საქონლის წმინდა სანაშენე
ჯიშების ,,ნახირის წიგნს“.

78.

Council Directive 87/328/EEC of 18 June 1987 on the acceptance for ეხება წმინდა ჯიშის მსხვილფეხა
breeding purposes of pure-bred breeding animals of the bovine species
მოშენებისთვის დაშვებას.

79.

Council Directive 94/28/EC of 23 June 1994 laying down the principles
relating to the zootechnical and genealogical conditions applicable to
imports from third countries of animals, their semen, ova and embryos,
and amending Directive 77/504/EEC on pure-bred breeding animals of the
bovine species

80.

და

ადგენს

ზოოტექნიკურ

მდგომარეობას,
ქვეყნებიდან

რაც

საქონლის 2026

გენეოლოგიურ 2026
დაკავშირებულია მესამე

ცხოველების,

და

მათი

სპერმის,

კვერცხუჯრედის და ემბრიონის იმპორტთან.

Council Directive 92/35/EEC of 29 April 1992 laying down control rules and
ეხება ცხენის აფრიკულ დაავადებასთან 2026
measures to combat African horse sickness
ბრძოლის ღონისძიებების და კონტროლის წესებს.

81.

Council Directive 90/429/EEC of 26 June 1990 laying down the animal ადგენს
ცხოველთა
ჯანმრთელობის
დაცვის 2026
health requirements applicable to intra- Community trade in and imports მოთხოვნებს ღორის სახეობის შინაური ცხოველის
of semen of domestic animals of the porcine species
სპერმით ვაჭრობასთან დაკავშირებით.

82

Commission Implementing Decision 2012/137/EU of 1 March 2012 on ეხება ღორის სპერმის იმპორტს.
imports into the Union of semen of domestic animals of the porcine
species

83

Council Directive 88/661/EEC of 19 December 1988 on the zoo technical ეხება ღორის მოშენების ზოოტექნიკურ სტანდარტს. 2027
standards applicable to breeding animals of the porcine species

84

Council Directive 90/428/EEC of 26 June 1990 on trade in equidae ეხება შეჯიბრებებში მონაწილე ცხენისებრთა 2027
intended for competitions and laying down the conditions for ვაჭრობას და ადგენს მსგავსი შეჯიბრებების
participation therein
ჩატარების წესს.

2027

