Przegląd przepisów prawa dotyczących GMP+ FC
scheme
Nr. Przepisu prawa Tytuł dokumentu
Rozporządzenie (WE)
nr 178/2002
Najnowsza wersja
skonsolidowana:
01/07/2018
Rozporządzenie (WE)
nr 183/2005
Rozporządzenie
Parlamentu Europejskiego
i Rady (WE) nr 767/2009

Dyrektywa 2002/32/WE
Zalecenie Komisji dnia
17/08/ 2006
2006/576/EC
Dyrektywa Komisji
2008/38/WE
Rozporządzenie Rady
(Euratom)
nr. 2016/52
Rozporządzenie
wykonawcze Komisji (UE)
Nr 495/2013
Rozporządzenie Komisji
(UE) nr 68/2013
Najnowsza wersja
skonsolidowana:
15/06/2017
Rozporządzenie Komisji
(UE) 2017/1017

Przepisy ogólne
General Food (& feed) law:
Ustanawiające ogólne zasady i wymagania prawa żywnościowego, powołujące
Europejski Urząd ds. Bezpieczeństwa Żywności oraz ustanawiające procedury
w zakresie bezpieczeństwa żywności
Feed Hygiene Regulation:
Ustanawiające wymagania dotyczące higieny pasz.
Feed Marketing Regulation:
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, dyrektywę 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.
Pasze zwierzęce
W sprawie niepożądanych substancji w paszach zwierzęcych.
W sprawie obecności deoksyniwalenolu, zearalenonu, ochratoksyny A, T-2 i
HT-2 oraz fumonizyn w produktach przeznaczonych do żywienia zwierząt.
Ustanawiająca wykaz planowanych zastosowań pasz zwierzęcych do
szczególnych potrzeb żywieniowych (Wersja skodyfikowana)
określające maksymalne dozwolone poziomy skażenia promieniotwórczego
żywności i pasz po awarii jądrowej lub w innym przypadku zdarzenia
radiacyjnego oraz uchylające rozporządzenie (Euratom) nr 3954/87 oraz
rozporządzenia Komisji (Euratom) nr 944/89 i (Euratom) nr 770/90.
Zmieniające rozporządzenie wykonawcze (UE) nr 996/2012 wprowadzające
specjalne warunki regulujące przywóz paszy i żywności pochodzących lub
wysyłanych z Japonii w następstwie wypadku w elektrowni jądrowej
Fukushima.
w sprawie katalogu materiałów paszowych.
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Nr. Przepisu prawa Tytuł dokumentu
Rozporządzenie (we)
nr 396/2005
Decyzja Komisji
2009/727/EC

Rozporządzenie (WE)
nr 1831/2003
Najnowsza wersja
skonsolidowana:
30/12/2015
Rejestr dodatków
paszowych

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.
W sprawie środków stosowanych w stanach zagrożenia, które mają
zastosowanie do skorupiaków przywożonych z Indii i przeznaczonych do
spożycia przez ludzi lub do żywienia zwierząt.
Dodatki paszowe
W sprawie dodatków stosowanych w żywieniu zwierząt.

Komisja ustanowiła zgodnie z Art. 17 Rejestr Dodatków Paszowych Unii
Europejskiej, który jest regularnie aktualizowany i zawiera odnośniki/linki do
właściwych Rozporządzeń autoryzacyjnych. Rozporządzenia te zawierają
specyficzne wymagania dla wprowadzania dodatków na rynek UE i EOG.
Rejestr ten jest dostępny poprzez link:
http://ec.europa.eu/food/food/animalnutrition/feedadditives/registeradditives_en.htm

Dyrektywa Parlamentu
Europejskiego i Rady
2001/18/WE
Rozporządzenie (WE)
nr 1829/2003
Rozporządzenie (WE)
nr 1830/2003

Rozporządzenie
Parlamentu Europejskiego
i Rady (WE) nr 1069/2009
Rozporządzenie Komisji
(UE) nr 142/2011
Najnowsza wersja
skonsolidowana:
02/08/2017

Rozporządzenie
Parlamentu Europejskiego
i Rady (WE) nr 999/2001

GMO
W sprawie zamierzonego uwalniania do środowiska organizmów
zmodyfikowanych genetycznie i uchylająca dyrektywę Rady 90/220/EWG
W sprawie genetycznie zmodyfikowanej żywności i paszy.
Dotyczące możliwości śledzenia i etykietowania organizmów
zmodyfikowanych genetycznie oraz możliwości śledzenia żywności i
produktów paszowych wyprodukowanych z organizmów zmodyfikowanych
genetycznie i zmieniające dyrektywę 2001/18/WE.
określające przepisy sanitarne dotyczące produktów ubocznych pochodzenia
zwierzęcego, nieprzeznaczonych do spożycia przez ludzi, i uchylające
rozporządzenie (WE) nr 1774/2002 (rozporządzenie o produktach ubocznych
pochodzenia zwierzęcego).
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 weterynaryjnych na
granicach w myśl tej dyrektywy.
Białka zwierzęce
Ustanawiające zasady dotyczące zapobiegania, kontroli i zwalczania
niektórych przenośnych gąbczastych encefalopatii.

24 wrzesień 2018
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Nr. Przepisu prawa Tytuł dokumentu
Najnowsza wersja
skonsolidowana:
30/07/2018
Salmonella i odzwierzęce inne czynniki chorobotwórcze
Dyrektywa 2003/99/WE
W sprawie monitorowania chorób odzwierzęcych i odzwierzęcych czynników
Parlamentu Europejskiego chorobotwórczych, zmieniająca decyzję Rady 90/424/EWG i uchylająca
dyrektywę Rady 92/117/EWG.
Najnowsza wersja
skonsolidowana:
01/07/2013

"GMP + FSA wymaga wdrożenia management system celem zapewnienia
bezpieczeństwa pasz, zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa."
Wymienione wyżej przepisy prawa są dostępne na stronie internetowej: Eur-Lex.

© GMP+ International B.V.
Wszelkie prawa zastrzeżone. Informacje zawarte w tej publikacji mogą być przeglądane na
ekranie, kopiowane oraz drukowane wyłącznie na użytek własny, niekomercyjny. Wszelkie
inne użycie wymaga wcześniejszej pisemnej zgody GMP+ International B.V.

Klauzula odpowiedzialności
Niniejsza publikacja została opracowana celem dostarczenia stronom zainteresowanym
informacji o standardach GMP+. Publikacja będzie regularnie aktualizowana.
GMP+
International B.V. nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne nieścisłości w publikacji.

24 wrzesień 2018

3/3

