სურსათის უვნებლობა
N

ევროკავშირის სამართლებრივი აქტი

რეგულირების სფერო

დამტკიცე
ბის
თარიღი

1

Regulation (EC) No 178/2002 of the European Parliament and of the ადგენს სურსათის კანონის ძირითად პრინციპებს და 2015
Council of 28 January 2002 laying down the general principles and მოთხოვნებს,
ასევე
პროცედურებს
requirements of food law, establishing the European Food Safety უსაფრთხოების კუთხით.

სურსათის

Authority and laying down procedures in matters of food safety
2

Commission Regulation (EU) No 16/2011 of 10 January 2011 laying down ადგენს
implementing measures for the Rapid alert system for food and feed

სწრაფი

განგაშის

სისტემისთვის 2015

განმახორციელებელ ზომებს სურსათისა და ცხოველის
საკვებთან დაკავშირებით.

3

Commission Decision 2004/478/EC of 29 April 2004 concerning the ეხება სურსათის/ცხოველის საკვების
adoption of a general plan for food/feed crisis management

კრიზისული 2015

მდგომარეობის მართვის ზოგადი გეგმის მიღებას.

4

Regulation (EC) No 852/2004 of the European Parliament and of the ეხება სურსათის ჰიგიენას.
Council of 29 April 2004 on the hygiene of foodstuffs

5

Regulation (EC) No 853/2004 of the European Parliament and of the

ადგენს

2015

ჰიგიენის სპეციფიურ წესებს ცხოველური 2015

Council of 29 April 2004 laying down specific hygiene rules for food of წარმოშობის სურსათისთვის.
animal origin
6

Commission Regulation (EC) No 2073/2005 of 15 November 2005 on ადგენს სურსათში მიკრობიოლოგიურ კრიტერიუმებს.

2015

microbiological criteria for foodstuffs
7

Commission Regulation (EC) No 2074/2005 of 5 December 2005 laying ადგენს ევროპარლამენტისა და ევროსაბჭოს N853/2004 2015
down implementing measures for certain products under Regulation რეგულაციით გათვალისწინებულ
ზომებს
(ღონისძიებებს)
(EC) No 853/2004 of the European Parliament and of the Council and for განმახორციელებელ
the organisation of official controls under Regulation (EC) No 854/2004 კონკრეტული პროდუქტებისათვის.
of Parliament and of the Council, derogating from Regulation (EC) No
852/2004 of the European the European Parliament and of the Council
and Regulation (EC) No 882/2004 of the European Parliament and of the
Council and amending Regulations (EC) No 853/2004 and (EC) No
854/2004

8

Regulation (EC) No 882/2004 of the European Parliament and of the ეხება

ოფიციალურ

კონტროლის

განხორციელებას 2015

Council of 29 April 2004 on official controls performed to ensure the სურსათსა და ცხოველის საკვების კანონმდებლობასთან

verification of compliance with feed and food law, animal health and და ცხოველთა ჯანმრთელობისა და კეთილდღეობის
animal welfare rules
წესებთან შესაბამისობის შემოწმების უზრუნველყოფის
მიზნით.
9

Regulation (EC) No 854/2004 of the European Parliament and of the ადგენს

ადამიანის

Council of 29 April 2004 laying down specific rules for the organisation ცხოველური

მოხმარებისთვის

წარმოშობის

სურსათის

განკუთვნილი 2015
ოფიციალური

of official controls on products of animal origin intended for human კონტროლის ორგანიზების კონკრეტულ წესებს.
consumption
10

Commission Implementing Regulation (EU) No 931/2011 of 19 ადგენს ევროპარლამენტისა და ევროსაბჭოს N178/2002 2015
September 2011 on the traceability requirements set by Regulation (EC) რეგულაციით დადგენილ მიკვლევადობის მოთხოვნებს.
No 178/2002 of the European Parliament and of the Council

11

Council Directive 96/23/EC of 29 April 1996 on measures to monitor ადგენს ცოცხალ ცხოველებში და მათგან დამზადებულ 2015
certain substances and residues thereof in live animals and animal პროდუქტში კონკრეტული ნივთიერებების და მათი
products and repealing Directives 85/358/EEC and 86/469/EEC and ნარჩენების მონიტორინგის ღონისძიებს,
Decisions 89/187/EEC and 91/664/EEC

12

Commission Decision 97/747/EC of 27 October 1997 fixing the levels and ადგენს

ზოგიერთ

ცხოველურ

პროდუქტში 2015

frequencies of sampling provided for Council Directive 96/23/EC for the კონკრეტული ნივთიერებებისა და მათი ნარჩენების
monitoring of certain substances and residues thereof in certain animal მონიტორინგისთვის სინჯის აღების დონეებს და
products
13

სიხშირეს.

Council Directive 96/22/EC of 29 April 1996 concerning the prohibition ეხება

მესაქონლეობაში

ჰორმონული

ან 2015

on the use in stockfarming of certain substances having a hormonal or თირეოსტატიკური მოქმედებისა და ბეტა-აგონისტების
thyrostatic action and of ß-agonists, and repealing Directives გამოყენების აკრძალვას.
81/602/EEC, 88/146/EEC and 88/299/EEC
14

Council Regulation (EEC) No 315/93 of 8 February 1993 laying down ადგენს პროცედურებს სურსათში დამაბინძურებლების 2015
Community procedures for contaminants in food

15

არსებობისას.

Regulation (EC) No 1760/2000 of the European Parliament and of the ადგენს მსხვილფეხა საქონლის იდენტიფიცირება 2015
council of 17 July 2000 establishing a system for the identification and რეგისტრაციის სისტემას და ეხება ხორცისა და ხორცის
registration of bovine animals and regarding the labelling of beef and პროდუქტების ეტიკეტირებას.
beef products and repealing Council Regulation (EC) No 820/97

16

Commission Regulation (EC) No 1881/2006 of 19 December 2006 setting ადგენს
maximum levels for certain contaminants in foodstuffs

17

საკვებ

პროდუქტებში

კონკრეტული 2015

დამაბინძურებლების ზღვრულად დასაშვებ დონეებს.

Commission Decision 2002/657/EC of 12 August 2002 implementing ეხება გამოკვლევის

მეთოდების ჩატარებასა და მათი 2016

Council Directive 96/23/EC concerning the performance of analytical შედეგების ინტერპრეტაციას.
methods and the interpretation of results

18

Commission Decision 2006/677/EC of 29 September 2006 setting out the ადგენს
აუდიტის
ჩატარების
guidelines laying down criteria for the conduct of audits under სახელმწიფო კონტროლის დროს

კრიტერიუმებს 2016
სურსათსა და

Regulation (EC) No 882/2004 of the European Parliament and of the ცხოველის საკვების კანონმდებლობასთან და ცხოველთა
Council on official controls to verify compliance with feed and food law, ჯანმრთელობისა
animal health and animal welfare rules
19

და

კეთილდღეობის

წესებთან

შესაბამისობის დასადასტურებლად.

Regulation (EC) No 396/2005 of the European Parliament and of the ადგენს მცენარეული და ცხოველური წარმოშობის 2016
Council of 23 February 2005 on maximum residue levels of pesticides in სურსათში

და

ცხოველის

საკვებში

პესტიციდების

or on food and feed of plant and animal origin and amending Council ნარჩენების ზღვრულად დასაშვებ დონეს.
Directive 91/414/EEC
20

Regulation (EU) No 1169/2011 of the European Parliament and of the ეხება

სურსათთან

დაკავშირებული

ინფორმაციის 2016

Council of 25 October 2011 on the provision of food information to მიწოდებას მომხმარებლისთვის.
consumers, amending Regulations (EC) No 1924/2006 and (EC) No
1925/2006 of the European Parliament and of the Council, and repealing
Commission Directive 87/250/EEC, Council Directive 90/496/EEC,
Commission Directive 1999/10/EC, Directive 2000/13/EC of the
European Parliament and of the Council, Commission Directives
2002/67/EC and 2008/5/EC and Commission Regulation (EC) No
608/2004 Text with EEA relevance
21

Regulation (EC) No 1924/2006 of the European Parliament and of the ეხება კვებით ღირებულებასთან და ჯანმრთელობასთან 2016
Council of 20 December 2006 on nutrition and health claims made on დაკავშირებული მონაცემების განთავსებას სურსათზე.
foods

22

COMMISSION REGULATION (EU) No 1047/2012 of 8 November 2012 ეხება კვებითი ღირებულების შესახებ მოთხოვნებს.
amending Regulation (EC) No 1924/2006 with regard to the list of

2016

nutrition claims
23

COMMISSION IMPLEMENTING DECISION 2013/63
ეხება სახელმძღვანელოების
მიღებას სპეციფიური 2016
of 24 January 2013
პირობებს ჯანმრთელობის მოთხოვნებისთვის
adopting guidelines for the implementation of specific conditions for
health claims laid down in
Article 10 of Regulation (EC) No 1924/2006 of the European Parliament
and of the Council

24

Regulation (EC) No 1333/2008 of the European Parliament and of the ეხება საკვებ დანამატებს.
Council of 16 December 2008 on food additives

2016

25

Regulation (EC) No 1925/2006 of the European Parliament and of the ეხება სურსათში ვიტამინების, მინერალებისა
Council of 20 December 2006 on the addition of vitamins and minerals გარკვეული სხვა ნივთიერებების დამატებას.

და 2016

and of certain other substances to foods
26

Commission Regulation (EC) No 1170/2009 of 30 November 2009 ეხება ვიტამინების და მინეტალების სიას და მათ 2016
amending Directive 2002/46/EC of the European Parliament and of ფორმებს, რომლებიც შეიძლება დაემატოს საკვებს, ასევე
Council and Regulation (EC) No 1925/2006 of the European Parliament საკვებ დანამატებს.
and of the Council as regards the lists of vitamin and minerals and their
forms that can be added to foods, including food supplements

27

Commission Regulation (EU) No 37/2010 of 22 December 2009 on ეხება ფარმაკოლოგიურად აქტიური ნივთიერებებსა და 2016
pharmacologically active substances and their classification regarding მათ კლასიფიკაციას
ცხოველური წარმოშობის
maximum residue limits in foodstuffs of animal origin

სურსათში

ნარჩენების

ზღვრულად

დასაშვებ

რაოდენობებთან დაკავშირებით.
28

Commission Regulation (EC) No 401/2006 of 23 February 2006 laying ადგენს სინჯის აღებისა და გამოკვლევის ჩატარების 2016
down the methods of sampling and analysis for the official control of the მეთოდებს
levels of mycotoxins in foodstuffs

29

სურსათში

მიკოტოქსინების

დონის

ოფიციალური კონტროლის მიზნით.

Commission Regulation (EC) No 333/2007 of 28 March 2007 laying down ადგენს
ტყვიის,
კადმიუმის,
ვერცხლისწყლის, 2016
the methods of sampling and analysis for the official control of the levels არაორგანული კალის, 3-MCPD-ის და ბენზ(ა)პირენის
of lead, cadmium, mercury, inorganic tin, 3-MCPD and benzo(a)pyrene დონის სახელმწიფო კონტროლის მიზნით სინჯის
in foodstuffs

30

აღებისა და გამოკვლევის ჩატარების მეთოდებს.

Commission Decision 94/360/EC of 20 May 1994 on the reduced ეხება მესამე ქვეყნებიდან შემოტანილი გარკვეული 2017
frequency of physical checks of consignments of certain products to be პროდუქტების

პარტიებზე

ფიზიკური

შემოწმების

implemented from third countries, under Council Directive 90/675/EEC შემცირებული პერიოდულობით ჩატარებას.
31

Directive 2011/91/EU of the European Parliament and of the Council of ეხება

აღნიშვნასა

და

საიდენტიფიკაციო

ნიშანს

, 2017

13 December 2011 on indications or marks identifying the lot to which რომელიც მიუთითებს ამა თუ იმ საკვები პროდუქტის
a foodstuff belongs
პარტიის კუთვნილებას.
32

Council Decision 92/608/EEC of 14 November 1992 laying down ადგენს ადამიანის
methods for the analysis and testing of heat-treated milk for direct თერმულად
human consumption

33

მოხმარებისთვის განკუთვნილი 2017

დამუშავებული

რძის

ანალიზისა

გამოცდის მეთოდებს.

Commission Regulation (EC) No 669/2009 of 24 July 2009 implementing ეხება

კონკრეტული

Regulation (EC) No 882/2004 of the European Parliament and of the სურსათისა

და

არაცხოველური

ცხოველის

საკვების

წარმოშობის 2017
იმპორტთან

Council as regards the increased level of official controls on imports of დაკავშირებულ გაზრდილ სახელმწიფო კონტროლს.
certain feed and food of non-animal origin and amending Decision
2006/504/EC

და

34

Commission Regulation (EC) No 645/2000 of 28 March 2000 setting out
detailed implementing rules necessary for the proper functioning of
certain provisions of Article 7 of Council Directive 86/362/EEC and of
Article 4 of Council Directive 90/642/EEC concerning the arrangements
for monitoring the maximum levels of pesticide residues in and on cereals
and products of plant origin, including fruit and vegetables, respectively

ადგენს კონკრეტული
ფუნქციონირებისთვის
განმახორციელბელ

დებულებების
საჭირო

წესებს

გამართული 2017
დეტალურ

ბურღულეულში(ზე)

და

მცენარეული წარმოშობის პროდუქტში(ზე), მათ შორის
ხილსა და ბოსტნეულში(ზე), პესტიციდების ნარჩენების
ზღვრულად

დასაშვები დონის მონიტორინგისთვის

საჭირო ღონისძიებებს.
35

Commission Implementing Regulation (EU) No 489/2012 of 8 June 2012 ადგენს
განმახორციელებელ
წესებს
სურსათში 2017
establishing implementing rules for the application of Article 16 of ვიტამინების, მინერალებისა და გარკვეული სხვა
Regulation (EC) No 1925/2006 of the European Parliament and of the ნივთიერებების დამატების შესახებ.
Council on the addition of vitamins and minerals and of certain other
substances to foods

36

Regulation (EU) No 307/2012 of 11 April 2012 establishing implementing ადგენს

განმახორციელებელ

rules for the application of Article 8 of Regulation (EC) No 1925/2006 of ვიტამინების,

წესებს

მინერალებისა

და

სურსათში 2017

გარკვეული

სხვა

the European Parliament and of the Council on the addition of vitamins ნივთიერებების დამატების შესახებ.
and minerals and of certain other substances to foods
37

Regulation (EU) No 609/2013 of the European Parliament and of the

ეხება მთლიანი საკვები რაციონის ჩანაცვლებისთვის 2017

Council of 12 June 2013 on food intended for infants and young children, განკუთვნილი სურსათს წონის კონტროლის მიზნით,
food for special medical purposes, and total diet replacement for weight ჩვილი და მცირე ასაკის ბავშვებისთვის განკუთვნილი
control and repealing Council Directive 92/52/EEC, Commission განსაკუთრებული

სამედიცინო

დანიშნულების

Directives 96/8/EC, 1999/21/EC, 2006/125/EC and 2006/141/EC, სურსათს “
Directive 2009/39/EC of the European Parliament and of the Council and
Commission Regulations (EC) No 41/2009 and (EC) No 953/2009
38

Regulation (EC) No 1331/2008 of the European Parliament and of the ადგენს

საკვები

დანამატებისთვის,

საკვები 2017

Council of 16 December 2008 establishing a common authorisation ფერმენტებისა და არომატიზატორებისათვის საერთო
procedure for food additives, food enzymes and food flavourings
39

ავტორიზაციის პროცედურებს .

Regulation (EU) No 234/2011 of 10 March 2011 implementing ადგენს

საკვები

დანამატებისთვის,

საკვები 2018

Regulation (EC) No 1331/2008 of the European Parliament and of the ფერმენტებისა და არომატიზატორებისათვის საერთო
Council establishing a common authorisation procedure for food საავტორიზაციო პროცედურას.
additives, food enzymes and food flavourings
40

Commission Regulation (EU) No 257/2010 of 25 March 2010 setting up a ადგენს

დამტკიცებული

საკვები

programme for the re-evaluation of approved food additives in ხელმეორედ შეფასების პროგრამას.

დანამატების 2018

accordance with Regulation (EC) No 1333/2008 of the European
Parliament and of the Council on food additives
41

Regulation 1935/2004/EC of the European Parliament and of the Council ეხება სურსათთან შეხებაში მყოფ მასალებს და ნივთებს.

2018

of 27 October 2004 on materials and articles intended to come into
contact with food
42

Regulation (EC) No 1830/2003 of the European Parliament and of the
Council of 22 September 2003 concerning the traceability and labelling
of genetically modified organisms and the traceability of food and feed
products produced from genetically modified organisms and amending
Directive 2001/18/EC

ეხება

გენ-მოდიფიცირებული

მიკვლევადობასა

და

მოდიფიცირებული

ორგანიზმებიდან

ორგანიზმების 2018

მარკირებას,

გენ-

ნაწარმოები

სურსათისა და ცხოველის საკვების მიკვლევადობას.

43

Commission Recommendation 2004/787/EC of 4 October 2004 on ეხება ტექნიკურ გენ-მოდიფიცირებული ორგანიზმების 2018
technical guidance for sampling and detection of genetically modified და გენ-მოდიფიცირებული ორგანიზმებიდან ან მათი
organisms and material produced from genetically modified organisms as შემცველობის მქონე პროდუქტიდან წარმოებული
or in products in the context of Regulation (EC) No 1830/2003
მასალის სინჯის აღებისა და აღმოჩენის ინსტრუქციებს

44

Regulation (EC) N° 1829/2003 of the European Parliament and of the ეხება გენ-მოდიფიცირებულ სურსათსა და ცხოველის 2018
Council of 22 September 2003 on genetically modified food and feed.
საკვებს.

45

Commission Decision 2007/363/EC of 21 May 2007 on guidelines to assist ეხება

სახელმძღვანელო

Member States in preparing the single integrated multi-annual national ინტეგრირებული

პრინციპებს

მრავალწლიანი

ერთიანი 2019
სახელმწიფო

control plan provided for in Regulation (EC) No 882/2004 of the კონტროლის გეგმის შემუშავებისას.
European Parliament and of the Council
46

Commission Regulation (EU) No 231/2012 of 9 March 2012 laying down ადგენს საკვები დანამატების სპეციფიკაციებს .

2019

specifications for food additives listed in Annexes II and III to Regulation
(EC) No 1333/2008 of the European Parliament and of the Council Text
with EEA relevance
47

Regulation (EC) No 258/97 of the European Parliament and of the ეხება

ახალი

სახეობის

სურსათსა

და

მის 2019

Council of 27 January 1997 concerning novel foods and novel food ინგრედიენტებს.
ingredients
48

Commission Recommendation 97/618/EC of 29 July 1997 concerning the ეხება იმ ინფორმაციის მეცნიერულ ასპექტებს და 2019
scientific aspects and the presentation of information necessary to წარმოდგენას, რომელიც აუცილებელია ახალი სახეობის
support applications for the placing on the market of novel foods and სურსათის
novel food ingredients and the preparation of initial assessment reports

და

საკვები

ინგრედიენტების

ბაზარზე

under Regulation (EC) No 258/97 of the European Parliament and of the გასატანად საჭირო განცხადებების მხარდასაჭერად და
Council
საწყისი შეფასების ანგარიშების მოსამზადებლად.
49

Commission Regulation (EC) No 2023/2006 of 22 December 2006 on ეხება

საკვებთან

შეხებაში

მყოფი

მასალებისა

და 2019

good manufacturing practice for materials and articles intended to come ნივთების კარგ საწარმოო პრაქტიკას.
into contact with food
50

Commission Regulation (EC) No 641/2004 of 6 April 2004 on detailed
rules for the implementation of Regulation (EC) No 1829/2003 as regards
the application for the authorisation of new genetically modified food
and feed, the notification of existing products and adventitious or
technically unavoidable presence of genetically modified material which
has benefited from a favourable risk evaluation

ეხება ახალი გენ-მოდიფიცირებული სურსათის და 2019
ცხოველის

საკვების

პროდუქტის

ავტორიზებას,

არსებული

და გენ-მოდიფიცირებული მასალის

შემთხვევითი ან ტექნიკურად გარდაუვალი არსებობის
შესახებ შეტყობინების წესს.

51

COMMISSION RECOMMENDATION 2013/165 of 27 March 2013 on ეხება ტოქსინებს მარცვლეულსა და მარცვლეულის 2019
the presence of T-2 and HT-2 toxin in cereals and cereal products.
პროდუქტებში

52

Regulation (EC) No 1332/2008 of the European Parliament and of the ეხება საკვებ ფერმენტებს.

2020

Council of 16 December 2008 on food enzymes and amending Council
Directive 83/417/EEC, Council Regulation (EC) No 1493/1999, Directive
2000/13/EC, Council Directive 2001/112/EC and Regulation (EC) No
258/97
53

Regulation (EC) No 1334/2008 of the European Parliament and of the ეხება

საკვებ

პრდუქტებში(ზე)

გამოსაყენებელ 2020

Council of 16 December 2008 on flavourings and certain food ingredients არომატიზატორებს და ზოგიერთ არომატიზატორის
with flavouring properties for use in and on foods and amending Council თვისებების მქონე სურსათის ინგრედიენტებს.
Regulation (EEC) No 1601/91, Regulations (EC) No 2232/96 and (EC) No
110/2008 and Directive 2000/13/EC
54

COMMISSION REGULATION (EU) No 873/2012 of 1 October 2012 on ეხება არომატიზატორებს

2020

transitional measures concerning the Union list of flavourings and source
materials set out in Annex I to Regulation (EC) No 1334/2008 of the
European Parliament and of the Council
55

Council Directive 78/142/EEC of 30 January 1978 on the approximation ეხება სურსათთან შეხებაში მყოფი ვინილ-ქლორიდის 2020
of the laws of the Member States relating to materials and articles which მონომერის შემცველი მასალებისა და ნივთების შესახებ
contain vinyl chloride monomer and are intended to come into contact კანონმდებლობის დაახლოვებას.
with foodstuffs

56

Commission Directive 92/2/EEC of 13 January 1992 laying down the ადგენს სინჯის აღების პროცედურებს და ანალიზის 2020
sampling procedure and the Community method of analysis for the მეთოდებს ადამიანის მოხმარებისთვის განკუთვნილი

official control of the temperatures of quick-frozen foods intended for სწრაფად -გაყინული
სურსათის ტემპერატურაზე
human consumption
ოფიციალური კონტროლის განხორციელებისათვის.
57

Council Directive 89/108/EEC of 21 December 1988 on the ეხება

ადამიანის

მოხმარებისთვის

განკუთვნილ 2020

approximation of the laws of the Member States relating to quick-frozen სწრაფად-გაყინულ სურსათთან დაკავშირებული წევრი
foodstuffs for human consumption
58

სახელმწიფოების კანონმდებლობის დაახლოებას.

Commission Regulation (EC) No 37/2005 of 12 January 2005 on the ეხება

ადამიანის

monitoring of temperatures in the means of transport, warehousing and სწრაფად-გაყინული
storage of quickfrozen foodstuffs intended for human consumption

მოხმარებისთვის
სურსათის

განკუთვნილი 2020

ტრანსპორტირების,

დასაწყობების და შენახვის ადგილებში ტემპერატურის
მონიტორინგს.

59

Commission Decision 2005/463/EC of 21 June 2005 establishing a ადგენს

ქსელურ ჯგუფის

network group for the exchange and coordination of information მოდიფიცირებული,
concerning coexistence of genetically modified, conventional and მოსავლის
organic crops
60

ჩამოყალიბებას გენ- 2020

ტრადიციული

თანაარსებობასთან

და

ორგანული

დაკავშირებული

ინფორმაციის გაცვლისა და კოორდინირებისთვის.

Commission Decision 2009/770/EC of 13 October 2009 establishing ადგენს გენ-მოდიფიცირებული ორგანიზმების ან მათი 2020
standard reporting formats for presenting the monitoring results of the შემცველი პროდუქტის გარემოში განზრახ გაშვებაზე
deliberate release into the environment of genetically modified მონიტორინგის
organisms, as or in products, for the purpose of placing on the market, სტანდარტული

შედეგების
წარმოდგენის
ანგარიშგების ფორმატს
ბაზარზე

pursuant to Directive 2001/18/EC of the European Parliament and of the განთავსებისათვის.
Council
61

Commission Implementing Regulation (EU) No 872/2012 of 1 October ეხება არომატიზატორების სიის დამტკიცებას.

2021

2012 adopting the list of flavouring substances provided for by
Regulation (EC) No 2232/96 of the European Parliament and of the
Council, introducing it in Annex I to Regulation (EC) No 1334/2008 of
the European Parliament and of the Council and repealing Commission
Regulation (EC) No 1565/2000 and Commission Decision
62

Regulation (EC) No 2065/2003 of the European Parliament and of the ეხება

სურსთში(ზე)

შესაბოლად

გამოყენებულ

ან 2021

Council of 10 November on smoke flavourings used or intended for use გამოყენებისთვის განკუთვნილ არომატიზატორებს.
in or on foods
63

Commission Implementing Regulation (EU) No 1321/2013 of 10 ადგენს

შესაბოლად

December 2013 establishing the Union list of authorised smoke არომატიზატორების(პირველადი

გამოსაყენებელ 2021
პროდუქტის)

flavouring primary products for use as such in or on foods and/or for the ჩამონათვალს, რომელთა გამოყენება ნებადართულია
production of derived smoke flavourings
სურსათში(ზე)
და/ან
მათგან
მიღებულშესაბოლ
არომატიზატორების წარმოებაში.

64

Commission Directive 93/11/EEC of 15 March 1993 concerning the ეხება
N-ნიტროზამინის
და
release of the N-nitrosamines and N- nitrosatable substances from ნივთიერებების
პოლიმერებიდან
elastomer or rubber teats and soothers

65

N-ნიტროზული 2021
ან
რეზინის

საწოვარებიდან გამოყოფას.

Commission Regulation (EC) No 1895/2005 of 18 November 2005 on the ეხება სურსათთან შეხებაში მყოფი მასალებისა და 2021
restriction of use of certain epoxy derivatives in materials and articles ნივთების შემადგენლობაში კონკრეტული ეპოქსიდური
intended to come into contact with food

66

წარმონაქმნების გამოყენების შეზღუდვას.

Commission Regulation (EC) No 1882/2006 of 19 December 2006 laying ადგენს კონკრეტულ საკვებ პროდუქტებში ნიტრატების 2021
down methods of sampling and analysis for the official control of the დონის სახელმწიფო კონტროლის მიზნით სინჯის
levels of nitrates in certain foodstuffs

67

აღებისა და ანალიზის ჩატარების მეთოდებს.

Commission Recommendation 2010/C 200/01 of 13 July 2010 on ადგენს

ჩვეულებრივ და ორგანულ მოსავალში გენ- 2021

guidelines for the development of national co-existence measures to მოდიფიცირებული

ორგანიზმების

avoid the unintended presence of GMOs in conventional and organic გაუთვალისწინებელი
crops
68

თანაარსებობის

თავიდან

აცილების სახელმძღვანელო პრინციპებს.

Commission Decision 86/474/EEC of 11 September 1986 on the ეხება მსხვილფეხა საქონლის, ღორის და ახალი ხორცის 2022
implementation of the on-the-spot inspections to be carried out in ადგილზე ინსპექტირების განხორციელებას არა-წევრი
respect of the importation of bovine animals and swine and fresh meat ქვეყნებიდან იმპორტის დროს.
from non-member countries

69

Directive 2002/46/EC of the European Parliament and of the Council of ეხება საკვები დანამატების შესახებ კანონმდებლობის 2022
10 June 2002 on the approximation of the laws of the Member States დაახლოებას.
relating to food supplements

70

Commission Regulation (EU) No 10/2011 of 14 January 2011 on plastic ეხება სურსათთან შეხებაში მყოფ პლასტმასის მასალებსა 2022
materials and articles intended to come into contact with food

71

და ნივთებს.

Directive 2009/54/EC of the European Parliament and of the Council of ეხება ბუნებრივი მინერალური წყლების მოპოვებასა და 2022
18 June 2009 on the exploitation and marketing of natural mineral waters ბაზარზე გატანას.

72

Commission Directive 2003/40/EC of 16 May 2003 establishing the list,

ადგენს ბუნებრივი მინერალური წყლის შემადგენელი 2022

concentration limits and labeling requirements for the constituents of კომპონენტების
natural mineral waters and the conditions for using ozone-enriched air დონეებსა
for the treatment of natural mineral waters and spring waters

და

ჩამონათვალს,

კონცენტრაციის

მარკირებებასთან

დაკავშირებულ

მოთხოვნებს და ბუნებრივი მინერალური წყლების და
წყაროს წყლების ოზონით გამდიდრებული აირით
დამუშავების პირობებს .

73

Directive 2009/41/EC of the European Parliament and of the Council of ეხება

გენ-მოდიფიცირებული

მიკრო-ორგანიზმების 2022

6 May 2009 on the contained use of genetically modified micro- შეზღუდული რაოდენობით გამოყენებას.
organisms (Recast)

74

ეხება წარმოშობის ქვეყნის ან ადგილის მითითებას 2022
COMMISSION IMPLEMENTING REGULATION (EU) No 1337/2013 of ახალი, გაციებული ან გაყინული ღორის, ცხვრის, თხის
13 December 2013 laying down rules for the application of Regulation და ფრინველის ხორცისთვის
(EU) No 1169/2011 of the European Parliament and of the Council as
regards the indication of the country of origin or place of provenance for
fresh, chilled and frozen meat of swine, sheep, goats and poultry

75

Commission Regulation (EU) No 115/2010 of 9 February 2010 laying ადგენს ბუნებრივი მინერალური წყლებიდან და წყაროს 2023
down the conditions for use of activated alumina for the removal of წყლებიდან ფტოროვანი ნაერთის მოშორების მიზნით
fluoride from natural mineral waters and spring

76

აქტივირებული ალუმინის გამოყენების პირობებს.

Commission Decision 2000/608/EC of 27 September 2000 concerning the ეხება
guidance notes for risk assessment outlined in Annex III of Directive

გენ-მოდიფიცირებული

მიკრო-ორგანიზმების 2023

რისკის შეფასების სარეკომენდაციო ინსტრუქციებს.

90/219/EEC on the contained use of genetically modified microorganisms
77

Commission Regulation (EU) No 28/2012 of 11 January 2012 laying down ადგენს კონკრეტული კომბინირებული პროდუქტების 2023
requirements for the certification for imports into and transit through იმპორტისა
და
გადაადგილებისთვის
the Union of certain composite products and amending Decision სერთიფიცირების მოთხოვნებს.

საჭირო

2007/275/EC and Regulation (EC) No 1162/2009
78

Commission Decision 2005/34/EC of 11 January 2005 laying down ადგენს

მესამე

harmonised standards for the testing for certain residues in products of ცხოველური
animal origin imported from third countries
79

ქვეყნებიდან

წარმოშობის

იმპორტირებულ 2023

სურსათში

ზოგიერთ

ნარჩენებზე ცდების ჩატარების ერთიან სტანდარტებს.

Council Directive 82/711/EEC of 18 October 1982 laying down the basic ადგენს

მიგრაციის

გამოცდისათვის

აუცილებელ 2023

rules necessary for testing migration of the constituents of plastic ძირითად წესებს სურსათთან შეხებაში მყოფი
materials and articles intended to come into contact with foodstuffs
პლასტმასის მასალებისა და ნივთების შემადგენელი
კომპონენტებისათვის .
80

Council Directive 84/500/EEC of 15 October 1984 on the approximation ეხება სურსათთან შეხებაში მყოფი კერამიკის ნივთებთან 2023
of the laws of the Member States relating to ceramic articles intended to დაკავშრებული კანონების დაახლოებას.
come into contact with foodstuffs

81

Commission Directive 96/8/EC of 26 February 1996 on foods intended ეხება
for use in energy-restricted diets for weight reduction

წონაში

დაკლების

მიზნით 2023

დაბალიენერგეტიკული ღირებულების დიეტებისთვის
განკუთვნილ საკვებს.

82

Council Decision 2002/812/EC of 3 October 2002 establishing pursuant ადგენს

ბაზარზე

to Directive 2001/18/EC of the European Parliament and of the Council შემაჯამებელი

გატანასთან

ინფორმაციის

დაკავშირებით 2023
ფორმატს

გენ-

the summary information format relating to the placing on the market of მოდიფიცირებული ორგანიზმების ან პროდუქტებში
genetically modified organisms as or in products
მათი შემცველობის შესახებ.
83

Commission Regulation (EU) No 210/2013 of 11 March 2013 on the ეხება ღივების მწარმოებელ საწარმოთა აღიარებას.

2024

approval of establishments producing sprouts pursuant to Regulation
(EC) No 852/2004 of the European Parliament and of
84

Commission Regulation (EU) No 579/2014 of 28 May 2014 granting ადგენს გამონაკლისებს თხევადი ზეთისა და ცხიმის 2024
derogation from certain provisions of Annex II to Regulation (EC) No ზღვით ტრანსპორტირებისთვის .
852/2004 of the European Parliament and of the Council as regards the
transport of liquid oils and fats by sea

85

Commission Implementing Decision 2013/63/EU of 24 January 2013 ადგენს

სახელმძღვანელო

პრინციპებს 2024

adopting guidelines for the implementation of specific conditions for ჯანმრთელობასთან დაკავშირებული

სპეციალური

health claims laid down in Article 10 of Regulation (EC) No 1924/2006 პირობების განსახორციელებლად.
of the European Parliament and of the Council
86

Commission Regulation (EU) No 432/2012 of 16 May 2012 establishing a ადგენს ჯანმრთელობასთან დაკავშირებით სურსათზე 2024
list of permitted health claims made on foods, other than those referring განთავსებული დასაშვები მონაცემების ჩამონათვალს,
to the reduction of disease risk and to children’s development and health გარდა იმ მონაცემებისა, რომელიც მიანიშნებს
დაავადებათა რისკის შემცირებაზე და ბავშვების
განვითარებასა და ჯანმრთელობაზე.

87

Council Directive 85/572/EEC of 19 December 1985 laying down the list ადგენს სურსათთან შეხებაში მყოფი

პლასტმასის 2024

of simulants to be used for testing migration of constituents of plastic მასალებისა და ნივთების შემადგენელი კომპონენტების
materials and articles intended to come into contact with foodstuffs

მიგრაციის

გამოცდის

დროს

გამოსაყენებელი

იმიტატორების ჩამონათვალს.
88

Commission Regulation (EC) No 124/2009 of 10 February 2009 setting

ადგენს

სურსათში

კოკციდიოსტატების

და 2024

maximum levels for the presence of coccidiostats or histomonostats in ჰისტამონოსტატების მაქსიმალურ დასაშვებ დონეებს,
food resulting from the unavoidable carry-over of these substances in ცხოველის არა-მიზნობრივ საკვებში.
non-target feed
89

Commission Directive 2007/42/EC of 29 June 2007 relating to materials ეხება სურსათთან შეხებაში მყოფი გადამუშავებული 2024
and articles made of regenerated cellulose film intended to come into ცელულოზას ცელოფნისგან დამზადებული მასალასა
contact with foodstuffs

90

და ნივთებს.

Commission Recommendation 2011/516/EU of 23 August 2011 on the ეხება სურსათსა და ცხოველის საკვებში დიოქსინების, 2025
reduction of the presence of dioxins, furans and PCBs in feed and food

ფურანების და პოლიქლორიდული
რაოდენობის შემცირებას.

ბიფენილების

91

Commission Recommendation 2006/794/EC of 16 November 2006 on the ეხება საკვებ პროდუქტებში დიოქსინების, დიოქსინის 2025
monitoring of background levels of dioxins, dioxin-like PCBs and non- მსგავსი
პოლიქლორიდული
ბიფენილის
და
dioxin-like PCBs in foodstuffs

დიოქსინისგან

განსხვავებული

პოლიქლორიდული

ბიფენილების დონეების მონიტორინგს.
92

Commission Regulation (EU) No 589/2014 of 2 June 2014 laying down ადგენს

კონკრეტულ

საკვებ

პროდუქტებში 2025

methods of sampling and analysis for the control of levels of dioxins, დიოქსინების, დიოქსინის მსგავსი პოლიქლორიდული
dioxin-like PCBs and non-dioxin-like PCBs in certain foodstuffs and ბიფენილის
repealing Regulation (EU) No 252/2012

და

დიოქსინისგან

განსხვავებული

პოლიქლორიდული
ბიფენილების
დონეების
კონტროლის მიზნით სინჯის აღებისა და ანალიზის
ჩატარების მეთოდებს.

93

Commission Implementing Regulation (EU) No 503/2013 of 3 April 2013 ეხება გენ-მოდიფიცირებული სურსათისა და ცხოველის 2025
on applications for authorisation of genetically modified food and feed in საკვების ავტორიზებისთვის განაცხადს.
accordance with Regulation (EC) No 1829/2003 of the European
Parliament and of the Council and amending Commission Regulations
(EC) No 641/2004 and (EC) No 1981/2006

94

Commission Recommendation 2003/598/EC of 11 August on the ეხება ვაშლის წვენში და სხვა ვაშლის წვენის შემცველ 2026
prevention and reduction of patulin contamination in apple juice and სასმელებში

95

პატულინის

მინარევის

აღკვეთასა

და

apple juice ingredients in other beverages

შემცირებას.

Directive 1999/2/EC of the European Parliament and of the Council of

ეხება მაიონიზებელი გამოსხივებით დამუშავებული 2026

22 February 1999 on the approximation of the laws of the Member States სურსათისა და საკვები ინგრედიენტების შესახებ წევრი
96

97

98

99

concerning foods and food ingredients treated with ionising radiation

სახელმწიფოების კანონმდებლობის დაახლოებას.

Directive 1999/3/EC of the European Parliament and of the Council of
22 February 1999 on the establishment of a Community list of foods and
food ingredients treated with ionising radiation
Commission Regulation (EU) No 907/2013 of 20 September 2013 setting
the rules for applications concerning the use of generic descriptors
(denominations)

ადგენს მაიონიზებელი გამოსხივებით დამუშავებულ 2026

Directive 2009/32/EC of the European Parliament and of the Council of
23 April 2009 on the approximation of the laws of the Member States on
extraction solvents used in the production of foodstuffs and food
ingredients
Commission Regulation (EC) No 450/2009 of 29 May 2009 on active and
intelligent materials and articles intended to come into contact with food

ეხება

სურსათისა და საკვები ინგრედიენტების ჩამონათვალს, .
ადგენს

ზოგადი

მონაცემების)

აღწერილობის
გამოყენებასთან

(დამახასიათებელი 2026
დაკავშრებული

განაცხადის წესებს.
საკვები

პროდუქტების

ინგრედიენტების
წარმოებაში
გამხსნელების გამოყენებას

და

სურსათის

ექსტრაქციული

ეხება სურსათთან შეხებაში მყოფ აქტიურ და „გონიერ“ 2026
მასალებსა და ნივთებს.

100

101

102

COMMISSION REGULATION (EU) No 284/2011 of 22 March 2011
laying down specific conditions and detailed procedures for the import
of polyamide and melamine plastic kitchenware originating in or
consigned from the People’s Republic of China and Hong Kong Special
Administrative Region, China
COMMISSION REGULATION (EC) No 282/2008 of 27 March 2008 on
recycled plastic materials and articles intended to come into contact with
foods and amending Regulation (EC) No 2023/2006
COMMISSION IMPLEMENTING REGULATION (EU) No 321/2011 of 1
April 2011 amending Regulation (EU) No 10/2011 as regards the
restriction of use of Bisphenol A in plastic infant feeding bottles

ეხება ჩინური წარმოშობის პოლიამიდის და მელამინის 2026
პლასმასის ჭურჭლის იმპორტს

ეხება სურსათთან შეხებაში მყოფ გადამუშავებული 2026
პლასმასის მასალას და საგნებს
ეხება

ბავშვთა

პლასმასის

საკვებ

ბიფესფენოლ ა-ს გამოყენების შეზღუდვას

ბოთლებში 2026

