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Wykazy podmiotów nadzorowanych prowadzone
na podstawie przepisów unijnych
Wykaz zakładów produkcji drobiu (dyrektywa Rady 2009/158/WE) / List of establishments for
poultry (Council Directive 2009/158/EC) [1]
format
zip

Nazwa pliku
Wykaz zakładów produkcji drobiu / List of establishments
for poultry

Data publikacji Rozmiar Pobierz
2019-05-20 14:40 1.66MB pobierz

Wykazy podmiotów i stref/enklaw (dyrektywa Rady 2006/88/WE) / Lists of establishments and
zones/compartment (Council Directive 2006/88/EC) [4]
format

Nazwa pliku

Data
publikacji

Rozmiar Pobierz

zip

Rejestr podmiotów nadzorowanych w sektorze akwakultury

2019-06-21
09:42

2.13MB pobierz

doc

Strefy/enklawy uznane za wolne od wirusowej posocznicy
krwotocznej (VHS) zgodnie z przepisami dyrektywy Rady
2006/88/WE / Zones/compartments declared VHS free in
accordance with Council Directive 2006/88/EC

2018-04-30
10:58

64.5KB

pobierz

doc

Strefy/enklawy uznane za wolne od zakaźnej martwicy
układu krwiotwórczego ryb łososiowatych (IHN) zgodnie z
przepisami dyrektywy Rady 2006/88/WE /
Zones/compartments declared IHN free in accordance with
Council Directive 2006/88/EC

2018-04-30
10:59

66KB

pobierz

doc

Strefy/enklawy uznane za wolne od zakażenia
herpeswirusem koi (KHV) zgodnie z przepisami dyrektywy
2017-12-08
Rady 2006/88/WE Zones/compartments declared KHV free in 09:14
accordance with Council Directive 2006/88/EC

31.5KB

pobierz

Wykaz zatwierdzonych punktów kontroli (rozporządzenie Rady (WE) 1255/97) / List of approved
control posts (Council Regulation (EC) 1255/97) [1]
format
doc

Nazwa pliku
Wykaz punktów kontroli / Approved control points
-17.07.2018

Data publikacji Rozmiar Pobierz
2019-04-23 11:11 123.5KB pobierz

Rejestr przewoźników (rozporządzenie Rady (WE) 1/2005) / List of authorised transporters
(Council Regulation (EC) 1/2005) [2]
format
zip

Nazwa pliku

Data publikacji Rozmiar Pobierz

Rejestr przewoźników zgodnie z art. 10 (podróż
nieprzekraczająca 8 godzin) / Register of transporters
2019-06-18 10:44 469.79KB pobierz
according to art.10 (journey that does not exceed 8 hours)

zip

Rejestr przewoźników zgodnie z art. 11 (podróż
przekraczająca 8 godzin) / Register of transporters
according to art.11 (journey that exceeds 8 hours)

2019-06-18 10:44 352.92KB pobierz

Zakłady weterynaryjne (dyrektywa Rady2008/73/WE) / Establishments in the veterinary field
(Council Directive 2008/73/EC) [4]
format

Nazwa pliku

Data
publikacji

Rozmiar Pobierz

docx

Wykaz jednostek, instytutów i ośrodków zatwierdzonych dla
celów wewnątrzwspólnotowego handlu zwierzętami
2019-06-18
określonymi w art.. 2. ust. 1 lit. c) dyrektywy 92/65/EWG / List
08:39
of bodies, institutes and centres approved for intraCommunity trade

52.13KB pobierz

doc

Wykaz miejsc gromadzenia zwierząt zatwierdzonych dla celów
wewnątrzwspólnotowego handlu bydłem, świniami,
2019-05-22
koniowatymi, owcami i kozami / List of assembly centres
11:12
approved for intra-Community trade in bovine animals, swine,
equidae, ovine and caprine animals

229KB

pobierz

xls

Wykaz zatwierdzonych miejsc lub stacji kwarantanny do
przywozu ptaków innych niż drób / List of approved
quarantine facilities or centres for the importation of birds
other than poultry

2017-09-07
14:02

20KB

pobierz

xls

Wykaz zatwierdzonych pośredników i zarejestrowanych
pomieszczeń wykorzystywanych przez pośredników w ich
działalności / List of approved dealers and registrated
premises used by dealers in connection with their business

2019-06-24
14:54

1.23MB pobierz

