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Produkty rybołówstwa oraz żywe małże,
szkarłupnie, osłonice i ślimaki morskie
Akty prawne
Rozporządzenie Komisji WE nr 2074/2005 z dnia 5 grudnia 2005 r. ustanawiające środki
wykonawcze w odniesieniu do niektórych produktów objętych rozporządzeniem (WE) nr 853/2004 i
do organizacji urzędowych kontroli na mocy rozporządzeń (WE) nr 854/2004 oraz (WE) nr 882/2004,
ustanawiające odstępstwa od rozporządzenia (WE) nr 852/2004 i zmieniające rozporządzenia (WE)
nr 853/2004 oraz (WE) nr 854/2004
Decyzja Komisji WE nr 199/2006 z dnia 22 lutego 2006 r. ustanawiająca specjalne warunki przywozu
produktów rybołówstwa ze Stanów Zjednoczonych Ameryki

Listy krajów
Załącznik I decyzji Komisji (WE) nr 766/2006 z dnia 6 listopada 2006 r. ustanawiająca wykazy
państw i terytoriów trzecich, z których dopuszczony jest przywóz małży, szkarłupni, osłonic,
ślimaków morskich i produktów rybołówstwa
najnowsza wersja skonsolidowana dostępna jest tutaj
Decyzja Komisji (WE) nr 163/2011 z dnia 16 marca 2011 r. w sprawie zatwierdzenia planów
przedłożonych przez państwa trzecie zgodnie z art. 29 dyrektywy Rady 96/23/WE
najnowsza wersja skonsolidowana dostępna jest tutaj

Ograniczenia w przywozie
O ograniczeniach przywozowych można przeczytać tutaj.

Wzory świadectw
Produky rybołówstwa oraz żywe małże, szkarłupnie, osłonice i ślimaki morskie - wzory świadectw
i deklaracje [9]
format

Nazwa pliku

Data publikacji Rozmiar Pobierz

pdf

R 2006 199 wzór świadectwa produkty rybołówstwa z USA 2017-09-15 09:27 176.46KB pobierz

pdf

R 2074 2005 deklaracja kapitana wersja EN

2017-09-15 09:25 115.98KB pobierz

pdf

R 2074 2005 deklaracja kapitana wersja PL

2017-09-15 09:25 131.74KB pobierz

pdf

R 2074 2005 wzór świadectwa produkty rybołówstwa
wersja EN

2017-09-15 09:22 241.91KB pobierz

pdf

R 2074 2005 wzór świadectwa produkty rybołówstwa
wersja PL

2017-09-15 09:22 359.77KB pobierz

pdf

R 2074 2005 Wzór świadectwa produkty rybołówstwa
złowione przez statki pływające pod banderą państwa
członkowskiego i przekazanych w państwach trzecich ze
składowaniem lub bez EN

2018-07-03 14:05 2.59MB

pobierz

pdf

R 2074 2005 Wzór świadectwa produkty rybołówstwa
złowione przez statki pływające pod banderą państwa
członkowskiego i przekazanych w państwach trzecich ze
składowaniem lub bez PL

2018-07-03 14:01 2.81MB

pobierz

pdf

R 2074 2005 wzór świadectwa żywe małże osłonice
szkarłupnie ślimaki morskie wersja EN

2017-09-15 09:24 297.88KB pobierz

pdf

R 2074 2005 wzór świadectwa żywe małże osłonice
szkarłupnie ślimaki morskie wersja PL

2017-09-15 09:23 360.92KB pobierz

Produkty rybołówstwa oraz żywe małże, szkarłupnie, osłonice i
slimaki morskie - informacje i wymagania dodatkowe (żywe
ryby z akwakultury do spożycia przez ludzi)
Ogólne informacje o zasadach przywozu żywności pochodzenia zwierzęcego oraz dostęp do publikowanych
przez Komisję Europejską list zakładów uprawnionych do wprowadzania produktów na terytorium Unii
Europejskiej można uzyskać tutaj.

