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Prawo krajowe
Wszystkie odnośniki dotyczące ustaw i rozporządzeń odsyłają do treści aktów prawnych zamieszczonych
na stronie administrowanej przez Kancelarię Sejmu - Internetowy System Informacji Prawnej

Inspekcja Weterynaryjna
Ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. o Inspekcji Weterynaryjnej (Dz. U. z 2016 r. poz. 1077)

Bezpieczeństwo żywności pochodzenia zwierzęcego
Ustawa z dnia 16 grudnia 2005 r. o produktach pochodzenia zwierzęcego (Dz. U. z 2017 r. poz. 242)
Ustawa z dnia 25 sierpnia 2006 r. o bezpieczeństwie żywności i żywienia (Dz. U. z 2017 r. poz. 149)

Ochrona zdrowia zwierząt oraz zwalczanie chorób zakaźnych
Ustawa z dnia 11 marca 2004 r. o ochronie zdrowia zwierząt oraz zwalczaniu chorób zakaźnych
zwierząt (Dz. U. z 2014 z. poz. 1539)

Identyfikacja i rejestracja zwierząt
Ustawa z dnia 2 kwietnia 2004 r. o systemie identyfikacji i rejestracji zwierząt (Dz. U. z 2017 r. poz.
546)

Dobrostan zwierząt
Ustawa z dnia 21 sierpnia 1997 r. o ochronie zwierząt (Dz. U. z 2013 r. poz. 856)
Ustawa z dnia 15 stycznia 2015 r. o ochronie zwierząt wykorzystywanych do celów naukowych lub
edukacyjnych (Dz. U. z 2015 r. poz. 266)
Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2016 r. poz. 2134)

Kontrola weterynaryjna
Ustawa z dnia 10 grudnia 2003 r. o kontroli weterynaryjnej w handlu (Dz. U. z 2015 r. poz. 519)
Ustawa z dnia 27 sierpnia 2003 r. o weterynaryjnej kontroli granicznej (Dz. U. z 2014 r. poz. 424)

Pasze
Ustawa z 22 lipca 2006 r. o paszach (Dz. U. z 2017 r. poz. 453)
Ustawa z dnia 22 czerwca 2001 r. o mikroorganizmach i organizmach genetycznie zmodyfikowanych

(Dz. U. z 2015 r. poz. 806)

Produkty lecznicze weterynaryjne
Ustawa z dnia 6 września 2001 r. Prawo farmaceutyczne (Dz. U. z 2016 r. poz. 2142)

Kontrole w ramach wzajemnej zgodności
Ustawa z dnia 5 lutego 2015 r. o płatnościach w ramach systemów wsparcia bezpośredniego (Dz. U.
z 2017 r. poz. 278)

