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დანართი IV-A
სანიტარული და ფიტოსანიტარული ზომები
ნაწილი 1
ზომები, რომლებიც ვრცელდება ძირითად ცოცხალ ცხოველთა კატეგორიაზე

I.
II.
III.
IV.
V.
VI.
VII.
VIII.
IX.
X.
XI.
XII.
XIII.
XIV.
XV.
XVI.
XVII.

კენტ – ჩლიქიანები (მათ შორის ზებრა) ან ვირისებრთა ოჯახი ან მათი შეჯვარების
შედეგად მიღებული შთამომავლობა
მსხვილფეხა რქოსანი პირუტყვი (მათ შორის კამეჩი და ბიზონი)
ცხვარი და თხა
ღორი
შინაური ფრინველები ( მათ შორის მწყერი, ინდაური, ციცარი, იხვი, ბატი)
ცოცხალი თევზი
კიბოსნაირნი
მოლუსკები
ცოცხალი თევზის ქვირითი და გამეტები
საინკუბაციო კვერცხი
სპერმა-კვერცხუჯრედი – ემბრიონი
სხვა ძუძუმწოვრები
სხვა ფრინველები
რეპტილიები
ამფიბიები
სხვა ხერხემლიანები
ფუტკარი
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ნაწილი 2
ზომები, რომლებიც ვრცელდება ცხოველურ პროდუქტებზე
I.

ადამიანის მოხმარებისთვის
კატეგორიები

1.

11.
12.

ახალი ხორცი შინაური ჩლიქოსნების, შინაური ფრინველის და კურდღლისნაირების,
ფერმისა და ნანადირევი ხორცი, მათ შორის შიგნეული
ფარში, შეკაზმული ან სპეციალურად დამუშავებული ხორცპროდუქტები, მექანიკურად
განცალკევებული ხორცი, ხორცპროდუქტები
ცოცხალი ორსადგულიანი მოლუსკები
თევზპროდუქტები
ნედლი რძე, ხსენი, რძის პროდუქტები და ხსენის პროდუქტები
კვერცხი და კვერცხის პროდუქტები
ბაყაყის ფეხები და ლოკოკინები
ცხოველის გადამდნარი ქონი და გადადნობის შემდეგ დარჩენილი ქონის პროდუქტები
დამუშავებული მუცელი, შარდის ბუშტი და შიგნეულობა
ადამიანთა მოხმარებისათვის განკუთვნილი ჟელატინი, ჟელატინის საწარმოებელი
ნედლი მასალა
კოლაგენი
თაფლი და ფუტკრის პროდუქტები

II.

ცხოველთა სუბ– პროდუქტების ძირითადი პროდუქტის კატეგორიები:

2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.

განკუთვნილ

ცხოველურ
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პროდუქტთა

ძირითადი

სასაკლაოზე

რძის საწარმოებში

ცხოველური სუბ–პროდუქტები, რომელიც
საკვებია ბეწვეულის მომცემი
ცხოველებისთვის
ცხოველური სუბ–პროდუქტები, რომელიც
გამოიყენება შინაური, სახლის ცხოველების
საკვების დასამზადებლად
კენტ–ჩლიქიანების სისხლი და სისხლის
პროდუქტები, რომლებიც გამოყენებული
უნდა იქნეს ცხოველის საკვები ჯაჭვის გარეთ
ჩლიქოსნების ახალი ან გაცივებული ტყავი
და კანი
მეორადი პროდუქტების დასამზადებლად
გამოყენებადი ცხოველური სუბ–
პროდუქტები, რომლებიც გამოიყენება
ცხოველის საკვები ჯაჭვის გარეთ
რძე და რძის პროდუქტები და რძის მეორადი
პროდუქტები
ხსენი და ხსენის პროდუქტები
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სხვა ცხოველური სუბ-პროდუქტების
კენტ – ჩლიქიანების სისხლი და სისხლის
შემგროვებელ და დამამუშავებელ საწარმოებში პროდუქტები, რომლებიც გამოიყენება
(როგორიცაა
ცხოველის კვების ჯაჭვის გარეთ
გადაუმუშავებელი/დაუმუშავებელი
დაუმუშავებელი სისხლის პროდუქტები
მასალები)
მეორადი პროდუქტებისთვის, გარდა კენტ–
ჩლიქიანებისა, რომლებიც განკუთვნილია
ცხოველთა საკვები ჯაჭვის გარეთ ფერმის
ცხოველებისთვის
დამუშავებული სისხლის პროდუქტები,
გარდა კენტ–ჩლიქიანების, მეორადი
პროდუქტების დამუშავებისთვის, რომლებიც
განკუთვნილია ფერმის ცხოველების საკვებ
ჯაჭვს გარეთ გამოყენებისთვის
ჩლიქოსნების ახალი და გაცივებული ტყავი
და კანი
ღორის ჯაგარი მესამე ქვეყნებიდან ან
რეგიონებიდან, რომლებიც ღორის
აფრიკული ცხელებიდან თავისუფალი არიან
ძვლები და ძვლის პროდუქტები (გარდა
ძვლის ფქვილისა), რქები და რქის
პროდუქტები (გარდა რქის ფქვილისა) და
ჩლიქები და ჩლიქების პროდუქტები (გარდა
ჩლიქის ფქვილისა), რომლებიც არ
გამოიყენება ცხოველთა საკვებად,
ორგანული სასუქები ან მიწის
გამაუმჯობესებლები
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გადამამუშავებელ საწარმოებში

რქები და რქის პროდუქტები, გარდა რქის
ფქვილისა, ჩლიქები და ჩლიქების
პროდუქტები, გარდა ჩლიქის ფქვილისა,
რომლებიც გამოიყენება ორგანული სასუქების
ან მიწის გამაუმჯობესებლების
წარმოებისთვის
ჟელატინი, რომელიც არ არის განკუთვნილი
ადამიანის მოხმარებისთვის, და რომელიც
გამოიყენება
ფოტოგრაფიულ ინდუსტრიაში
მატყლი და თმა
დამუშავებული ბუმბული, ბუმბულის
ნაწილები და ნაკრტენი
ცხოველის გადამუშავებული პროტეინი, მათ
შორის ნარევები და პროდუქტები, გარდა
სახლის ცხოველის საკვებისა, რომლებიც
შეიცავენ ასეთ პროტეინებს
სისხლის პროდუქტები, რომლებიც შეიძლება
გამოყენებულ იქნას ცხოველთა საკვებ
მასალად
ჩლიქოსნების დამუშავებული ტყავი და კანი
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მცოხნავი ცხოველებისა და კენტ–ჩლიქიანების
(21 დღის) დამუშავებული ბეწვი და ტყავი
ღორის ჯაგარი მესამე ქვეყნებიდან ან ისეთი
რეგიონიდან, რომლებიც არ არიან
თავისუფალი ღორის აფრიკული ცხელებისგან
თევზის ზეთი, რომელიც გამოიყენება
ცხოველთა საკვებად ან ცხოველთა საკვები
ჯაჭვის გარეთ
გადადნობილი ქონი, რომელიც გამოიყენება
ცხოველის საკვებ მასალად
გადამდნარი ქონი კონკრეტული
მიზნებისთვის, რომელიც გამოიყენება ფერმის
ცხოველთათვის საკვები ჯაჭვის გარეთ
ჟელატინი ან კოლაგენი, რომელიც
გამოიყენება ცხოველთა საკვებად ან
ცხოველთა საკვები ჯაჭვის გარეთ
ჰიდროლიზებული პროტეინი, კალციუმის
ჰიდროფოსფატი ან კალციუმის მარილი,
რომელიც გამოიყენება ცხოველთა საკვებად ან
ცხოველთა საკვები ჯაჭვის გარეთ
მეფუტკრეობის სუბ – პროდუქტები,
რომლებიც განკუთვნილია ექსკლუზიურად
მეფუტკრეობისათვის
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სახლის ცხოველთა საკვების საწარმოებში
(მათ შორის ძაღლის საღეჭისა და ცხოველური
არომატიზატორის მწარმოებელი საწარმოები)

ნანადირევის გადამამუშავებელ საწარმოებში

ქონიდან წარმოებული მეორადი
პროდუქტები, რომელიც გამოიყენება
ცხოველთა საკვები ჯაჭვის გარეთ
ქონიდან წარმოებული მეორადი
პროდუქტები, რომელიც გამოიყენება როგორც
ცხოველთა საკვებად ან ცხოველთა საკვები
ჯაჭვის გარეთ
კვერცხის პროდუქტები, რომლებიც
გამოიყენება, როგორც ცხოველთა საკვები
მასალა
სახლის ცხოველის საკვების კონსერვები
გადამუშავებული ცხოველთა საკვები გარდა
დაკონსერვებული სახლის ცხოველის
საკვებისა
ძაღლის საღეჭი
პირდაპირი გაყიდვისათვის განკუთვნილი
სახლის ცხოველის დაუმუშავებელი საკვები
ცხოველური არომატიზატორები,
რომლებიც გამოიყენება სახლის
ცხოველის საკვების დამზადებისათვის.
დამუშავებული ნადავლი და ფრინველისა და
ჩლიქოსანი ცხოველის სხვა დამზადებული
პროდუქტები, მხოლოდ გამოცალკევებული
ძვლები, რქები, ჩლიქები, კლანჭები, ირმის
რქები, კბილები, ტყავი ან კანი
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შუალედური პროდუქტის გადამამუშავებელ
საწარმოებში
სასუქის და ნიადაგის გამაუმჯობესებლები

მეორადი პროდუქტების საწყობებში

III.

ნადირობის ნადავლი ან ფრინველის და
ჩლიქოსანი ცხოველის სხვა დამზადებული
პროდუქტები, რომლებიც შეიცავენ მთლიან
დაუმუშავებელ ნაწილებს
შუალედური პროდუქტები
ცხოველის გადამუშავებული პროტეინები,
მათ შორის ნარევები და პროდუქტები, გარდა
სახლის ცხოველის საკვებისა, რომელიც
შეიცავს ასეთ პროტეინს
გადამუშავებული ნაკელი, მეორადი
პროდუქტები გადამუშავებული ნაკელისგან
და ღამურების გუანოსგან
ყველა მეორადი პროდუქტი

პათოგენური აგენტები

ნაწილი 3
მცენარე, მცენარეული პროდუქტები და სხვა ობიექტები
მცენარე, მცენარეული პროდუქტი და სხვა ობიექტები1, რომლებიც არიან მავნე ორგანიზმების
პოტენციური მატარებლები, მათი ბუნებიდან ან გადამუშავებიდან გამომდინარე,
შესაძლებელია ქმნიდნენ მავნე ორგანიზმების შემოტანისა და გავრცელების რისკს.

1

შეფუთვა, ტრანსპორტი, კონტეინერები, ნიადაგი, მზარდი შემცველები და ნებისმიერი სხვა
ორგანიზმები, ობიექტები ან მასალები, რომლებსაც შეუძლიათ მავნებლების გავრცელება
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ნაწილი 4
ზომები, რომლებიც ვრცელდება სურსათისა და ცხოველთა საკვების დანამატებზე
სურსათი:
1.
2.
3.
4.

საკვებდანამატები (ყველა საკვებდანამატი და საღებავი).
გადამამუშავებელი დანამატები.
სურსათის არომატიზატორები.
სურსათის ფერმენტები.

ცხოველის საკვები1:
5. ცხოველთა საკვებდანამატები.
6. ცხოველთა საკვები ნედლეული.
7. ცხოველთა კომბინირებული საკვები და შინაური ცხოველების საკვები გარდა იმ
შემთხვევებისა, რომლებიც გათვალისწინებულია ნაწილი 2 (II)– ით.
8. ცხოველთა საკვებში არასასურველი ნივთიერებები.

________________

1

ფერმერული ცხოველების საკვების ჯაჭვში დაიშვება მხოლოდ ცხოველთა სუბპროდუქტები,
რომლებიც იწარმოება ცხოველებისგან ან ცხოველთა ნაწილებისგან, რომლებიც აღიარებულნი
არიან როგორც ადამიანთა მოხმარებისთვის ვარგისი.
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დანართი IV–B
ცხოველთა კეთილდღეობის სტანდარტები

ცხოველთა კეთილდღეობის სტანდარტები:
1. ცხოველთა გაბრუებასთან და დაკვლასთან მიმართებაში.
2. ცხოველთა ტრანსპორტირებასა და სხვა მსგავს ქმედებებთან მიმართებაში.
3. ცხოველთა ფერმებთან მიმართებაში.

________________
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დანართი IV-C
IV კარის მე-4 თავით მოცული სხვა ღონისძიებები

1. ქიმიური შენაერთები, რომლებიც წარმოიშობიან შესაფუთი მასალიდან ნივთიერებების
გადაცემით.
2. კომბინირებული პროდუქტები.
3. გენეტიკურად მოდიფიცირებული ორგანიზმები (GMO).
4. ზრდის დამაჩქარებელი ჰორმონები, თერეოსტატიკები, ცალკეული ჰორმონები და ბეტა
აგონისტები.
საქართველომ უნდა დააახლოოს თავისი კანონმდებლობა გენმოდიფიცირებულ ორგანიზმებზე
ევროკავშირის კანონმდებლობასთან დაახლოების პროგრამის შესაბამისად, როგორც
მოცემულია წინამდებარე შეთანხმების 55-ე მუხლის მე-4 პუნქტში.

________________
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დანართი IV-D
ზომები, რომლებიც უნდა იყოს გათვალისწინებული ევროკავშირის კანონმდებლობასთან
დაახლოების შემდეგ

1. სურსათის გაუვნებლობისთვის საჭირო ქიმიკატები
2. კლონები
3. დასხივება (იონიზაცია)

________________

დანართი V
შეტყობინებას დაქვემდებარებული ცხოველთა და აკვაკულტურული დაავადებების და
რეგულირებადი მავნებლების სია, რომლებზედაც შეიძლება იყოს აღიარებული რეგიონალური
თავისუფლება

_________________
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დანართი V-A
ცხოველთა და თევზის დაავადებები, რომლებიც ექვემდებარებიან შეტყობინებას,
რომლისთვისაც მხარის სტატუსი არის აღიარებული და რომლებზეც რეგიონალიზაციის
გადაწყვეტილები შეიძლება იყოს მიღებული

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.

თურქული.
ღორის ვეზიკულარული დაავადება.
ვეზიკულარული სტომატიტი.
ცხენის აფრიკული ავადმყოფობა (AHS).
ღორის აფრიკული ცხელება.
ცხვრის ინფექციური კატარული ცხელება (ბლუტანგი)
ფრინველის პათოგენური გრიპი.
ნიუკასლის დაავადება (NCD).
მსხვილფეხა რქოსანი პირუტყვის ჭირი.
ღორის კლასიკური ცხელება.
საქონლის კონტაგიოზური პლევრო – პნევმონია.
წვრილფეხა პირუტყვის ჭირი.
ცხვრისა და თხის ყვავილი.
რიფტისველის ცხელება.
ლამპისინის დაავადება.
ცხენის ვენესუელური ენცეფალომიელიტი.
ქოთაო.
ცხენების დაგრილების დაავადება
ენცეფალომიელიტის ენტეროვირუსი.
ინფექციური ჰემატოპოეტიკური ნეკროზი (IHN).
ვირუსული ჰემორაგიული სეპტიცემია (VHS).
ორაგულის ინფექციური ანემია.
ბონამიოზი.
მარტეილა რეფრინგენს.

_________________
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დანართი V-B
მავნებლის სტატუსის, მავნებლებისგან თავისუფალი ან დაცული ზონის აღიარება
A.

მავნებლის სტატუსის აღიარება
თითოეული მხარე შეიმუშავებს და აცნობებს რეგულირებადი მავნებლების სიას შემდეგ
პრინციპებზე დაყრდნობით:
1. მავნებლები, რომლებიც არ არიან დაფიქსირებული მხარეების კუთვნილი ტერიტორიის
არცერთ ნაწილში.
2. მავნებლები, რომლებიც არიან დაფიქსირებული მხარეების კუთვნილი ტერიტორიის
ნებისმიერ ნაწილში და არიან ოფიციალური კონტროლის ქვეშ.
3. მავნებლები, რომლებიც არიან დაფიქსირებული მხარეების კუთვნილი ტერიტორიის
ნებისმიერ ნაწილში,
არიან ოფიციალური კონტროლის ქვეშ და შექმნილია ამ
მავნებლებისგან თავისუფალი სივრცე ან დაცული ზონა.
მავნებელთა სტატუსის სიაში ნებისმიერ ცვლილებაზე უნდა მოხდეს მეორე მხარის
დაუყოვნებლივი შეტყობინება გარდა იმ შემთხვევისა, როდესაც მოხდა შესაბამისი
საერთაშორისო ოგანიზაციის ინფორმირება.

B.

მავნებლისგან თავისუფალი და დაცული ზონების აღიარება
მხარეები აღიარებენ მავნებლებისგან დაცული და თავისუფალი ზონების კონცეფციას და
მათ გამოყენებას შესაბამის საერთაშორისო სანიტარულ და ფიტოსანიტარულ ზომებთან
მიმართებაში.

________________

დანართი VI
რეგიონალიზაცია/ზონებად დაყოფა, მავნებლებისაგან თავისუფალი და დაცული ზონები
A.

ცხოველთა და აკვაკულტურის დაავადებები
1. ცხოველთა დაავადებები

მხარის ტერიტორიის ან რეგიონის ცხოველის დაავადების სტატუსის აღიარების საფუძველი
უნდა იყოს ცხოველთა ჯანდაცვის მსოფლიო ორგანიზაციის (OIE) ხმელეთის ცხოველთა
ჯანმრთელობის კოდექსი.
ცხოველთა დაავადებებთან მიმართებაში რეგიონალიზაციის შესახებ გადაწყვეტილებებისათვის
საფუძველი უნდა იყოს ცხოველთა ჯანდაცვის მსოფლიო ორგანიზაციის (OIE) ხმელეთის
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ცხოველთა ჯანმრთელობის კოდექსი.
2. აკვაკულტურის დაავადებები
აკვაკულტურის დაავადებებთან მიმართებაში რეგიონალიზაციის შესახებ გადაწყვეტილებების
საფუძველს უნდა წარმოადგენდეს ცხოველთა ჯანდაცვის მსოფლიო ორგანიზაციის (OIE)
წყლის ცხოველთა ჯანმრთელობის კოდექსი.
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B.

მავნებლები

მავნებლებისაგან თავისუფალი
ან ზოგიერთი მავნებლისათვის დაცული ზონების
ჩამოყალიბების კრიტერიუმები უნდა შეესაბამებოდეს ქვემოთ მოცემულიდან ერთ-ერთის
დებულებებს:
-

გაერთიენებული ერების სურსათისა და სოფლის მეურნეობის ორგანიზაციის (FAO)
ფიტოსანიტარული ღონისძიებების N4 საერთაშორისო სტანდარტს მავნებლებისაგან
თავისუფალი ზონების დადგენის მოთხოვნების შესახებ და შესაბამისი ISPM-ის
(ფიტოსანიტარული ღონისძიებების საერთაშორისო სტანდარტი) განმარტებებს, ან

-

2000 წლის 8 მაისის საბჭოს 2000/29/EC დირექტივის 2(1)(h) მუხლს, მცენარეებისთვის
ან მცენარეული პროდუქტებისთვის მავნე ორგანიზმების ევროგაერთიანებაში
შეღწევისა და გავრცელების საწინააღმდეგო დამცავი ზომების შესახებ.

C.
მხარის ტერიტორიაზე ან რეგიონში ცხოველთა დაავადებების სპეციალური სტატუსის
აღიარების კრიტერიუმები
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1. იმ შემთხვევაში, როდესაც იმპორტიორი მხარე მიიჩნევს, რომ მისი ტერიტორია ან
ტერიტორიის ნაწილი თავისუფალია ცხოველთა დაავადებისაგან, გარდა ამ შეთანხმების V–A
დანართში ჩამოთვლილი დაავადებებისა, მან ექსპორტიორ ქვეყანას უნდა წარუდგინოს
შესაბამისი დამხმარე დოკუმენტაცია, რომელშიც ასახული იქნება შემდეგი კრიტერიუმები:
-

-

-

დაავადების ბუნება და საკუთარ ტერიტორიაზე მისი გამოვლენის ისტორია;
სეროლოგიურ, მიკრობიოლოგიურ, პათოლოგიურ ან ეპიდემოლოგიურ კვლევაზე და
ან იმ ფაქტზე დაფუძნებული ზედამხედველობის გამოცდის შედეგები, რომლის
მიხედვითაც დაავადების შესახებ კანონით უნდა ეცნობოს კომპეტენტურ ორგანოებს;
ზედამხედველობის განხორციელების პერიოდი;
საჭიროების შემთხვევაში პერიოდი, რომლის განმავლობაშიც დაავადების
წინააღმდეგ ვაქცინაცია აკრძალულია და აკრძალვის ზონის შესაბამისი
გეოგრაფიული არეალი;
დაავადების არარსებობის შემოწმების ღონისძიებები.

2. ზოგადი ან კონკრეტული დამატებითი გარანტიები, რომელიც შესაძლოა მოთხოვნილი იქნას
იმპორტიორი მხარის მიერ, არ უნდა აჭარბებდეს იმ გარანტიებს, რომელსაც იმპორტიორი
მხარე ახორციელებს ადგილობრივად.
3. მხარეებმა ერთმანეთს უნდა შეატყობინონ ამ დანართის C პუნქტის პირველ ქვეპუნქტში
მითითებული კრიტერიუმების დაავადებასთან დაკავშირებული ნებისმიერი ცვლილების
თაობაზე. ამ დანართის C პუნქტის მე-2 ქვეპუნქტის მიხედვით განსაზღვრული დამატებითი
გარანტიები, ასეთი შეტყობინების თანახმად, შესაძლოა შესწორდეს ან გაუქმდეს სანიტარული
და ფიტოსანიტარული ქვე-კომიტეტის მიერ.

________________

დანართი VII
საწარმოთა პირობითი აღიარება
საწარმოთა პირობითი აღიარების პირობები და დებულებები
1. საწარმოთა პირობითი აღიარება ნიშნავს იმპორტიორი მხარის მიერ იმპორტის მიზნით
ექსპორტიორი მხარის საწარმოთა პირობით აღიარებას, ცალკეული საწარმოების წინასწარი
ინსპექტირების გარეშე, ამ უკანასკნელის მიერ წარმოდგენილი შესაბამისი გარანტიების
საფუძველზე წინამდებარე დანართის მე-4 პუნქტის დებულებათა მიხედვით. წინამდებარე
დანართის მე-4 პუნქტით განსაზღვრული პროცედურითა და პირობებით მხარეები
შეცვლიან ან შეავსებენ ამ დანართის მე-2 პუნქტით მოცემულ სიებს ახალი განაცხადებისა
და გარანტიების აღსარიცხად. მხოლოდ საწარმოთა თავდაპირველ სიასთან მიმართებით
შეიძლება დამოწმება იყოს პროცედურის ნაწილი მე-4 პუნქტის (d) ქვეპუნქტის თანახმად.
2. პირობითი აღიარება თავდაპირველად შეეხება შემდეგი ტიპის საწარმოებს:

GE/EU/ Annex XI/ge 4

2.1. ცხოველური წარმოშობის ადამიანის მოხმარებისათვის განკუთვნილი პროდუქტის
საწარმოები:
- შინაური საქონლის, ფრინველის, კურდღლისებრების სასაკლაოები და გარეული
ცხოველების ფერმები (დანართი IV - A, ნაწილი 1);
- გარეულ ცხოველთა სადგომები;
- საჭრელი საწარმოები;
- გატარებული ხორცის,
ხორცის დამამზადებელი,
ხორცის მექანიკურად
განმაცალკევებელი და ხორცპროდუქტების საწარმოები;
- ცოცხალი ორსადგულიანი მოლუსკების გამწმენდი და გამანაწილებელი ცენტრები;
- საწარმოები:
- კვერცხის პროდუქტების,
- რძის პროდუქტების,
- თევზის პროდუქტების,
- დამუშავებული ფაშვების, შარდის ბუშტების, შიგნეულობების,
- ჟელატინისა და კოლაგენის,
- თევზის ცხიმის,
- გადამამუშავებელი გემი-ქარხანა
- გემ–მაცივრების.

GE/EU/ Annex XI/ge 5

2.2. აღიარებული ან რეგისტრირებული საწარმოები, რომლებიც აწარმოებენ ადამიანის
მოხმარებისათვის განკუთვნილ ცხოველურ სუბპროდუქტებს და იმ ცხოველური
სუბპროდუქტების ძირითად კატეგორიებს, რომელიც არ არის განკუთვნილი ადამიანის
მოხმარებისათვის
აღიარებული ან რეგისტრირებული საწარმოს
ტიპი
სასაკლაოები

პროდუქტი
ცხოველური სუბ – პროდუქტები, რომელიც
საკვებია ბეწვეულის ცხოველებისთვის
ცხოველური სუბ–პროდუქტები, რომელიც
გამოიყენება შინაური, სახლის ცხოველების
საკვების დასამზადებლად
კენტ – ჩლიქიანების სისხლი და სისხლის
პროდუქტები, რომლებიც გამოყენებული
უნდა იქნეს ცხოველის საკვები ჯაჭვის გარეთ
ჩლიქოსნების ახალი ან გაცივებული ტყავი და
კანი
მეორადი პროდუქტების დასამზადებლად
გამოყენებადი ცხოველური სუბ–
პროდუქტები, რომლებიც გამოიყენება
ცხოველის საკვები ჯაჭვის გარეთ

რძის საწარმოები

რძე და რძის პროდუქტები და რძის მეორადი
პროდუქტები
ხსენი და ხსენის პროდუქტები

სხვა საწარმოები, განკუთვნილი ცხოველის
სუბ-პროდუქტების (როგორიცაა
გადაუმუშავებელი/დაუმუშავებელი
მასალები) შეგროვებისა და
გადამუშავებისათვის

კენტ – ჩლიქიანების სისხლი და სისხლის
პროდუქტები, რომლებიც გამოიყენება
ცხოველის კვების ჯაჭვის გარეთ
დაუმუშავებელი სისხლის პროდუქტები
მეორადი პროდუქტებისთვის, გარდა კენტ–
ჩლიქიანებისა, რომლებიც განკუთვნილია
ცხოველთა საკვები ჯაჭვის გარეთ ფერმის
ცხოველებისთვის

GE/EU/ Annex XI/ge 6

აღიარებული ან რეგისტრირებული საწარმოს
ტიპი

პროდუქტი
დამუშავებული სისხლის პროდუქტები,
გარდა კენტ–ჩლიქიანების, მეორადი
პროდუქტების დამუშავებისთვის, რომლებიც
განკუთვნილია ფერმის ცხოველების საკვებ
ჯაჭვს გარეთ გამოყენებისთვის
ჩლიქოსნების ახალი და გაცივებული ტყავი
და კანი
ღორის ჯაგარი მესამე ქვეყნებიდან ან
რეგიონებიდან, რომლებიც ღორის
აფრიკული ცხელებიდან თავისუფალი არიან
ძვლები და ძვლის პროდუქტები (გარდა
ძვლის ფქვილისა), რქები და რქის
პროდუქტები (გარდა რქის ფქვილისა) და
ჩლიქები და ჩლიქების პროდუქტები (გარდა
ჩლიქის ფქვილისა), რომლებიც არ
გამოიყენება ცხოველთა საკვებად, ორგანული
სასუქები ან მიწის გამაუმჯობესებლები
რქები და რქის პროდუქტები, გარდა რქის
ფქვილისა, და ჩლიქები და ჩლიქების
პროდუქტები, გარდა ჩლიქის ფქვილისა,
რომლებიც გამოიყენება ორგნული სასუქების
ან მიწის გამაუმჯობესებლების
წარმოებისთვის
ჟელატინი, რომელიც არ არის განკუთვნილი
ადამიანის მოხმარებისთვის, და რომელიც
გამოიყენება
ფოტოგრაფიულ ინდუსტრიაში

GE/EU/ Annex XI/ge 7

აღიარებული ან რეგისტრირებული საწარმოს
ტიპი

გადამამუშავებელი საწარმოები

პროდუქტი
მატყლი და თმა
დამუშავებული ბუმბული, ბუმბულის
ნაწილები და ნაკრტენი
ცხოველის გადამუშავებული პროტეინი, მათ
შორის ნარევები და პროდუქტები, გარდა
სახლის ცხოველის საკვებისა, რომლებიც
შეიცავენ ასეთ პროტეინებს
სისხლის პროდუქტები, რომლებიც შეიძლება
გამოყენებულ იქნას , როგოც ცხოველთა
საკვების მასალა
ჩლიქოსნების დამუშავებული ტყავი და კანი
მცოხნავი ცხოველებისა და კენტ–ჩლიქიანების
(21 დღის) დამუშავებული ბეწვი და ტყავი
ღორის ჯაგარი მესამე ქვეყნებიდან ან ისეთი
რეგიონიდან, რომლებიც არ არიან
თავისუფალი ღორის აფრიკული ცხელებისგან
თევზის ქონი, რომელიც გამოიყენება
ცხოველთა საკვებად ან ცხოველთა საკვები
ჯაჭვის გარეთ
გადამდნარი ქონი, რომელიც გამოიყენება
ცხოველის საკვებ მასალად

GE/EU/ Annex XI/ge 8

აღიარებული ან რეგისტრირებული საწარმოს
ტიპი

პროდუქტი
გადამდნარი ქონი კონკრეტული
მიზნებისთვის, რომელიც გამოიყენება ფერმის
ცხოველთათვის საკვები ჯაჭვის გარეთ
ჟელატინი ან კოლაგენი, რომელიც
გამოიყენება ცხოველთა საკვებად ან
ცხოველთა საკვები ჯაჭვის გარეთ
ჰიდროლიზებული პროტეინი, კალციუმის
ჰიდროფოსფატი ან კალციუმის მარილი,
რომელიც გამოიყენება ცხოველთა საკვებად ან
ცხოველთა საკვები ჯაჭვის გარეთ
მეფუტკრეობის სუბ – პროდუქტები,
რომლებიც განკუთვნილია ექსკლუზიურად
მეფუტკრეობისათვის
ქონიდან წარმოებული მეორადი
პროდუქტები, რომელიც გამოიყენება
ცხოველთა საკვები ჯაჭვის გარეთ
ქონიდან წარმოებული მეორადი
პროდუქტები, რომელიც გამოიყენება
ცხოველთა საკვებად ან ცხოველთა საკვები
ჯაჭვის გარეთ
კვერცხის პროდუქტები, რომლებიც
გამოიყენება, ცხოველთა საკვებ მასალად

GE/EU/ Annex XI/ge 9

აღიარებული ან რეგისტრირებული საწარმოს
ტიპი
სახლის ცხოველთა საკვების საწარმოები (მათ
შორის ძაღლის საღეჭისა და ცხოველური
არომატიზატორების მწარმოებელი
საწარმოები)

ნანადირევის გადამამუშავებელი საწარმოები

პროდუქტი
სახლის ცხოველის საკვების კონსერვები
ცხოველთა გადამუშავებული საკვები გარდა
დაკონსერვებული სახლის ცხოველის
საკვებისა
ძაღლის საღეჭი
პირდაპირი გაყიდვისათვის განკუთვნილი
სახლის ცხოველის დაუმუშავებელი საკვები
ცხოველური არომატიზატორები,
რომლებიც გამოიყენება სახლის
ცხოველის საკვების დასამზადებლად
დამუშავებული ნანადირევის და
ფრინველისა და ჩლიქოსანი ცხოველის,
მხოლოდ გამოცალკევებული ძვლების,
რქების, ჩლიქების, კლანჭების, ირმის რქების,
კბილების, ტყავი ან კანის
დამზადება/დამუშავება
ნანადირევი ან პროდუქტები ფრინველისა
და ჩლიქოსანი ცხოველების მთლიანი
დაუმუშავებელი ნაწილების
დამზადება/დამუშავება

GE/EU/ Annex XI/ge 10

აღიარებული ან რეგისტრირებული საწარმოს
ტიპი
შუალედური პროდუქტის გადამამუშავებელი
ქარხნები ან საწარმოები
სასუქი და ნიადაგის გამაუმჯობესებლები

მეორადი პროდუქტების საწყობები

პროდუქტი
შუალედური პროდუქტები
ცხოველის გადამუშავებული პროტეინები,
მათ შორის ნარევები და პროდუქტები, გარდა
სახლის ცხოველის საკვებისა, რომელიც
შეიცავს ასეთ პროტეინს
გადამუშავებული ნაკელი, მეორადი
პროდუქტები გადამუშავებული ნაკელისგან
და ღამურების გუანოსგან
ყველა მეორადი პროდუქტი

3. იმპორტიორმა მხარემ უნდა შეადგინოს პირობით აღიარებული საწარმოების სია, როგორც ეს
მოცემულია 2.1.1 და 2.1.2 პუნქტებში და აღნიშნული სია უნდა გახადოს საჯარო.
4. პირობითი აღიარების გარემოებები და პროცედურები:
a) თუ ექსპორტიორი მხარიდან შესაბამისი ცხოველური პროდუქტის იმპორტი
ავტორიზებულია იმპორტიორი მხარის მიერ და დადგენილია შესაბამისი საიმპორტო
პირობები და სერტიფიცირების მოთხოვნები;
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b) თუ ექსპორტიორი მხარის კომპეტენტური ორგანო წარუდგენს დამაკმაყოფილებელ
გარანტიებს იმპორტიორ მხარეს იმის თაობაზე, რომ მის მიერ წარმოდგენილ სიაში ან
სიებში მოცემული საწარმოები აკმაყოფილებენ იმპორტიორი მხარის შესაბამის
ჯანმრთელობის მოთხოვნებს გადამუშავებულ პროდუქტებზე და თუ წარმოდგენილ
სიაში მოცემული საწარმოები მის მიერ ოფიციალურად აღიარებულია იმპორტიორ
მხარეში ექსპორტის განხორციელებისათვის;
c) ზემოაღნიშნული გარანტიების დაუკმაყოფილებლობის შემთხვევაში, ექსპორტიორი
მხარის კომპეტენტურ ორგანოს უნდა ჰქონდეს უფლებამოსილება შეაჩეროს იმპორტიორ
მხარეში ექსპორტის განხორციელებასთან დაკავშირებული ქმედებები იმ საწარმოს მიერ,
რომლისთვისაც მან გასცა გარანტიები;
d) ამ შეთანხმების 62-ე მუხლში მოცემული დებულებების შესაბამისად, იმპორტიორი
მხარის მიერ განხორციელებული დამოწმება შესაძლებელია იყოს პირობითი აღიარების
პროცედურის ნაწილი. აღნიშნული დამოწმება ეხება კომპეტენტური ორგანოს
სტრუქტურასა და ორგანიზაციას, რომელიც პასუხისმგებელია საწარმოების აღიარებაზე
და ასევე ამ კომპეტენტური ორგანოს უფლებამოსილებას და გარანტიებს, რომლებსაც ის
იძლევა იმპორტიორი მხარის წესების განხორციელებასთან დაკავშირებით. ეს დამოწმება
შესაძლებელია მოიცავდეს ექსპორტიორი მხარის მიერ წარმოდგენილ სიაში ან სიებში
ჩამოთვლილი
გარკვეული
საკმარისი
რაოდენობის
საწარმოების
ადგილზე
ინსპექტირებას.
ევროკავშირში უფლებამოსილების განაწილებისა და სტრუქტურის სპეციფიურობიდან
გამომდინარე, ასეთი დამოწმება ევროკავშირში შესაძლებელია ეხებოდეს ცალკეულ წევრ
ქვეყნებს.
e) „d“ პუნქტში მოცემული დამოწმების შედეგების საფუძველზე, იმპორტიორმა მხარემ
შესაძლებელია შეცვალოს არსებული საწარმოების სია.

________________

დანართი VIII
ეკვივალენტობის აღიარების პროცესი

1.

პრინციპები:
(a)
ეკვივალენტობის
დადგენა
შესაძლებელია
ინდივიდუალური
ღონისძიებისათვის, ღონისძიებათა ჯგუფისათვის ან სისტემისათვის, რომელიც
დაკავშირებულია კონკრეტულ საქონელთან, საქონლის კატეგორიებთან ან
ყველასთან ერთად.
(b) იმპორტიორი მხარის მიერ ეკვივალენტობის აღიარების მოთხოვნის განხილვა
ექსპორტიორი მხარის კონკრეტულ საქონელთან მიმართებაში არ უნდა გახდეს
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ვაჭრობის შეფერხების ან ექსპორტიორი მხარიდან ამ საქონლის მიმდინარე
იმპორტის შეჩერების მიზეზი.
(c) ეკვივალენტობის აღიარების პროცესი არის
ინტერაქტიული პროცესი
ექსპორტიორ და იმპორტიორ მხარეებს შორის. პროცესი მოიცავს ექსპორტიორი
მხარის მიერ ინდივიდუალური ღონისძიების ეკვივალენტობის ობიექტურ
დემონსტრირებასა და ამ დემონსტრირების ობიექტურ შეფასებას იმპორტიორი
მხარის მიერ ეკვივალენტობის შესაძლო აღიარების მიზნით.
(d) ექსპორტიორი მხარის შესაბამისი ღონისძიებების ეკვივალენტობის საბოლოო
აღიარების პასუხისმგებლობა ეკისრება მხოლოდ იმპორტიორ მხარეს.
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2.

წინაპირობები:
(a)
პროცესი
დამოკიდებულია
ექსპორტიორი
მხარის
საქონელთან
დაკავშირებული ჯანმრთელობის ან მავნებლების სტატუსზე, კანონმდებლობაზე,
ინსპექტირებისა და კონტროლის სისტემის ეფექტიანობაზე. ამ მიზნით
გათვალისწინებული უნდა იქნას შესაბამისი სექტორის კანონმდებლობა, ასევე
ექსპორტიორი მხარის კომპეტენტური ორგანოს სტრუქტურა,
იერარქია,
კომპეტენტური ორგანოების უფლებამოსილება, საოპერაციო პროცედურები,
რესურსები და საქმიანობა ინსპექტირებისა და კონტროლის სისტემებთან
მიმართებაში, საქონელთან დაკავშირებული აღსრულების დონისა და
იმპორტიორი მხარისათვის ინფორმაციის მიწოდების სისტემატიურობისა და
სისწრაფის ჩათვლით იდენტიფიცირებული საფრთხეების შემთხვევაში. ეს
აღიარება შესაძლოა დასაბუთებული იქნას დოკუმენტალურად, შემოწმებითა და
წარსულ გამოცდილებასთან დაკავშირებული ანგარიშებითა და ინფორმაციით,
ადრინდელი დოკუმენტირებული შეფასებებითა და დამოწმებებით.
(b) მხარეებმა უნდა მოახდინონ ეკვივალენტობის აღიარების პროცესის ინიცირება
წინამდებარე შეთანხმების 57-ე მუხლის თანახმად, მას შემდეგ, რაც წარმატებით
დასრულდება იმ ღონისძიების, ღონისძიებათა ჯგუფის ან სისტემის დაახლოება,
რომელიც მოცემულია წინამდებარე შეთანხმების 55-ე მუხლის მე-4 პუნქტში
განსაზღვრულ დაახლოების ნუსხაში.
(c) ექსპორტიორმა მხარემ უნდა მოახდინოს პროცესის ინიცირება მხოლოდ მაშინ,
როდესაც იმპორტიორი მხარის მიერ ექსპორტიორ მხარესთან მიმართებაში არ
არის დადგენილი დამცავი ზომები საქონელთან დაკავშირებით.
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3.

პროცესი:
(a)

ექსპორტიორი მხარე ახდენს პროცესის ინიცირებას იმპორტიორი მხარისათვის
სექტორში ან ქვე-სექტორში ან ყველაში ერთად საქონლის ან საქონლის
კატეგორიებისათვის, ინდივიდუალური ღონისძიების, ან ღონისძიებათა ან
სისტემათა ჯგუფის ეკვივალენტობის აღიარების მოთხოვნის წარდგენით.

(b)

საჭიროების შემთხვევაში, ეს მოთხოვნა აგრეთვე მოიცავს მოთხოვნასა და საჭირო
დოკუმენტაციას, იმპორტიორი მხარის მოთხოვნის შესაბამისად, იმპორტიორი
მხარის მიერ ეკვივალენტობის საფუძველზე ექსპორტიორი მხარის ნებისმიერი
პროგრამის ან გეგმის დამტკიცებისათვის, ან/და დაახლოების სტატუსს, როგორც
ეს დადგენილია ამ შეთანხმების XI დანართის „ა“ პუნქტში აღწერილ
ღონისძიებებთან ან სისტემებთან მიმართებაში, როგორც
ამ საქონლის ან
საქონლის კატეგორიების იმპორტის ნების დართვის პირობა.

(c)

ამ მოთხოვნით, ექსპორტიორი მხარე:
(i) განმარტავს ამ საქონლით ან საქონლის კატეგორიებით ვაჭრობის
მნიშვნელობას;
(ii) ახდენს იმ ინდივიდუალური ღონისძიებ(ებ)ის იდენტიფიცირებას,
რომელთაც შესაძლოა შეესაბამებოდეს ამ საქონელთან ან საქონლის
კატეგორიებთან მიმართებაში იმპორტიორი მხარის იმპორტის
პირობებისთვის განსაზღვრული სრული ღონისძიებებიდან.
(iii) ამ საქონელთან ან საქონლის კატეგორიებთან მიმართებაში ახდენს
ინდივიდუალური ღონისძიებ(ებ)ის იდენტიფიცირებას
და მათგან
პოულობს
იმ
ღონისძიებებს, რომლებიც ეკვივალენტურია
იმპორტიორი მხარის მიერ განსაზღვრული საიმპორტო პირობების
სრული ღონისძიებებისა.
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(d)

ამ მოთხოვნის პასუხად იმპორტიორი მხარე განმარტავს მისი ღონისძიებ(ებ)ის
საბოლოო და ცაკლეულ მიზანსა და ლოგიკურ საფუძველს, რისკის
იდენტიფიცირების ჩათვლით;

(e)

ამ განმარტებით იმპორტიორი მხარე ექსპორტიორ მხარეს აცნობებს ამ
საქონელთან ან საქონლის კატეგორიებთან დაკავშირებულ შიდა ღონისძიებებსა
და იმპორტის პირობებს შორის ურთიერთკავშირის შესახებ;

(f)

ექსპორტიორი
მხარე
იმპორტიორი
მხარისათვის
ახდენს
ობიექტურ
დემონსტრირებას იმისას, რომ ღონისძიებები, რომელთა იდენტიფიცირებაც მან
მოახდინა, ამ საქონლის ან საქონლის კატეგორიების იმპორტის პირობების
ეკვივალენტურია;

(g)

იმპორტიორი მხარე ობიექტურად აფასებს ექსპორტიორი მხარის მიერ
ეკვივალენტობის დემონსტრირებას;

(h)

იმპორტიორი მხარე აკეთებს დასკვნას მიღწეულია თუ არა ეკვივალენტობა;

(i)

იმპორტიორი მხარე ექსპორტიორ მხარეს წარუდგენს სრულ განმარტებასა და
დამადასტურებელ მონაცემებს მის დადგენილებასთან და გადაწყვეტილებასთან
მიმართებაში, თუ ეს მოითხოვება ექსპორტიორი მხარის მიერ.
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4.

ექსპორტიორი მხარის მიერ ღონისძიებათა ეკვივალენტურობის დემონსტრირება და
იმპორტიორი მხარის მიერ ამ დემონსტრირების შეფასება:
(a)

ექსპორტიორმა მხარემ ობიექტურად უნდა მოახდინოს თითოეული
იდენტიფიცირებული ღონისძიების ეკვივალენტობის დემონსტრირება
იმპორტიორი მხარის მიერ განსაზღვრულ იმპორტის პირობებთან. სადაც
საჭიროა, ეკვივალენტობა ობიექტურად უნდა იყოს დემონსტრირებული
ნებისმიერი გეგმის ან პროგრამისათვის, რომელიც მოთხოვნილია
იმპორტიორი მხარის მიერ, როგორც იმპორტის ნების დართვის პირობა
(მაგალითად ნარჩენების გეგმა და ა.შ.).

(b)

ამ
კონტექსტში
ობიექტური
დემონსტრირება
შეძლებისდაგვარად უნდა ეფუძნებოდეს:
(i)
(ii)
(iii)
(iv)
(v)
(vi)

და

შეფასება

საერთაშორისოდ აღიარებულ სტანდარტებს; ან/და
სათანადო
მეცნიერულ
მტკიცებულებებზე
დაფუძნებულ
სტანდარტებს; ან/და
რისკის შეფასებას; ან/და
წარსულ გამოცდილებასთან, შეფასებასა და/ან დამოწმებასთან
დაკავშირებულ დოკუმენტებს, ანგარიშებსა და ინფორმაციას;
დამოწმებას; და
ღონისძიებათა სამართლებრივ სტატუსს ან ადმინისტრაციული
სტატუსის დონეს; და
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(vii) განხორციელებისა და აღსრულების დონეს კონკრეტულად შემდეგის
საფუძველზე:

-

5.

ზედამხვედველობისა და მონიტორინგის პროგრამების შესაბამისი
შედეგები;
ექსპორტიორი მხარის ინსპექტირების შედეგები;
აღიარებული
ანალიზის
მეთოდების
საფუძველზე
განხორციელებული ანალიზის შედეგები;
იმპორტიორი მხარის მიერ იმპორტის შემოწმებისა და დამოწმების
შედეგები;
ექპსორტიორი მხარის კომპეტენტური ორგანოების საქმიანობა; და
ადრინდელი გამოცდილება.

იმპორტიორი მხარის დასკვნა
პროცესი შეიძლება მოიცავდეს ინსპექტირებას ან დამოწმებას;
იმ შემთხვევაში, თუ იმპორტიორი მხარე გააკეთებს უარყოფით დასკვნას, მან
ექსპორტიორ მხარეს უნდა წარუდგინოს დეტალური და დასაბუთებული განმარტება.

6.

მცენარეებისა და მცენარეული პროდუქტებისათვის ფიტოსანიტარულ ღონისძიებებთან
დაკავშირებული ეკვივალენტობა დაფუძნებული უნდა იყოს ამ შეთანხმების 57-ე მუხლის
მე-6 პუნქტში აღნიშნულ პირობებზე.

_________________

დანართი IX
იმპორტის შემოწმება და ინსპექტირების მოსაკრებელი
A. იმპორტის შემოწმების პრინციპები
იმპორტის შემოწმება მოიცავს დოკუმენტურ, იდენტურობისა და ფიზიკურ
შემოწმებებს.
ცხოველებსა და ცხოველურ პროდუქტებთან მიმართებაში ფიზიკური შემოწმება და
მისი სიხშირე უნდა ეფუძნებოდეს ამგვარ იმპორტთან დაკავშირებულ რისკის დონეს.
მცენარეთა სიჯანსაღის მიზნებისათვის შემოწმების განხორციელებისას იმპორტიორმა
მხარემ უნდა უზრუნველყოს მცენარეების, მცენარეული პროდუქტებისა და სხვა
ობიექტების საფუძვლიანი ოფიციალური ინსპექტირება მთლიანი პროდუქტის ან მისი
საკმარისი ნიმუშის მიმართ, რათა გარანტირებულ იქნას, რომ პროდუქტი არ არის
მავნებლებით დაბინძურებული.
იმ შემთხვევაში, თუ შემოწმებები გამოავლენენ შესაბამის სტანდარტებთან ან/და
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მოთხოვნებთან შეუსაბამობას, იმპორტიორმა მხარემ უნდა მიიღოს არსებული რისკის
ადეკვატური ზომები. სადაც შესაძლებელია, იმპორტიორს ან მის წარმომადგენელს
უნდა მიეცეს დაშვება ტვირთთან და მიეცეს შესაძლებლობა ნებისმიერი შესაბამისი
ინფორმაციის მიწოდებით დაეხმაროს იმპორტიორ მხარეს ტვირთთან მიმართებაში
საბოლოო გადაწყვეტილების მიღებაში. ამგვარი გადაწყვეტილება უნდა იყოს ამგვარ
იმპორტთან დაკავშირებული რისკის პროპორციული.
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B. ფიზიკური შემოწმების სიხშირე

B.1. საქართველოდან ევროკავშირში და ევროკავშირიდან საქართველოში ცხოველებისა
და ცხოველური პროდუქტების იმპორტი
სასაზღვრო შემოწმების ტიპი

შემოწმების სიხშირე

1. დოკუმენტური შემოწმება

100%

2. იდენტურობის შემოწმება
3. ფიზიკური შემოწმება
ცოცხალი ცხოველები 100 %
I კატეგორიის პროდუქტები

100 %
100%

ახალი ხორცი, სუბპროდუქტებისა და მსხვილფეხა
რქოსანი პირუტყვის, ცხვრის, თხის, ღორისა და
ცხენის
სახეობების
პროდუქტების
ჩათვლით, 20%
რომელიც
განსაზღვრულია
საბჭოს
64/433/EEC
დირექტივით
ახალი ხორცის წარმოებისა და
ეტიკეტირების ჯანმრთელობის პირობების შესახებ,
ცვლილებების გათვალისწინებით.
ჰერმეტულად
დახურულ
კონტეინერებში
მოთავსებული თევზის პროდუქტები, რომელიც
გამიზნულია
სტაბილური
გარემოს
ტემპერატურისათვის, ახალი და გაყინული თევზი და
გამომშრალი
ან/და დამარილებული თევზის
პროდუქტები
კვერცხი
ღორის ქონი და მდნარი ცხიმები
ცხოველის ნაწლავები
საინკუბაციო კვერცხი
ღორის ქონი და გადადნობილი ქონი
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II კატეგორიის პროდუქტები
ფრინველის
ხორცი
და
ფრინველის
ხორცპროდუქტები
კურდღლის ხორცი, ნანადირევი (გარეული/შინაური) 50%
და მისი პროდუქტები
რძე
და
რძის
პროდუქტები
ადამიანის
მოხმარებისათვის
კვერცხის პროდუქტები
გადამუშავებული ცხოველური პროტეინი ადამიანის
მოხმარებისთვის (100% პირველი ექვსი დიდი
ტვირთისთვის, საბჭოს 1992 წლის 17 დეკემბრის
92/118/EEC დირექტივა, რომელიც ასახავს ცხოველისა
და საზოგადოების ჯანმრთელობის მოთხოვნებს,
რომელიც არეგულირებს ვაჭრობასა და იმპორტს
ევროკავშირში იმ პროდუქტებისათვის, რომლებსაც
არ ეხებათ ზემოთ აღნიშნული მოთხოვნები,
რომლებიც
გაწერილია
საბჭოს
89/662/EEC
დირექტივის
დანართ
A
(1)-ში
არსებულ
ევროკავშირის სპეციალურ წესებში, და პათოგენების
შემთხვევაში, საბჭოს 90/425/EEC დირექტივაში,
არსებულ წესებში, ცვლილებების გათვალისწინებით.)
თევზის სხვა პროდუქტები, რომლებიც არ არის
ნახსენები კომისიის 2006 წლის 6 ნოემბრის
2006/766/EEC გადაწყვეტილებაში, რომელიც ადგენს
მესამე ქვეყნებისა და ტერიტორიების სიას, საიდანაც
ნებადართულია
ორსაგდულიანი
მოლუსკების,
ექინოდერმების,
ტუნიკატების,
ზღვის
გასტროფოდების
და
თევზის
პროდუქტების
იმპორტირება, ცვლილებების გათვალისწინებით.
ორსაგდულიანი მოლუსკები
თაფლი
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III კატეგორიის პროდუქტები
სპერმა
მინიმუმ 1%
ემბრიონები
მაქსიმუმ 10%
ნაკელი
რძე და რძის ნაწარმი (რომელიც არ არის
განკუთვნილი ადამიანის მოხმარებისთვის)
ჟელატინი
ბაყაყის ფეხები და ლოკოკინები
ძვლები და ძვლის პროდუქტები
ტყავები და კანები
ჯაგარი, მატყლი, ბეწვი და ბუმბული
რქები, რქის პროდუქტები, ჩლიქები და ჩლიქების
პროდუქტები
მეფუტკრეობის პროდუქტები
ნანადირევი
შინაური ცხოველის გადამუშავებული საკვები
ნედლეული
შინაური
ცხოველის
საკვების
წარმოებისათვის
ნედლეული,
სისხლი,
სისხლის
პროდუქტები,
ჯირკვლები და ორგანოები
ფარმაცევტული ან ტექნიკური გამოყენებისათვის
თივა და ჩალა
პათოგენები
ცხოველის გადამუშავებული პროტეინი
(დაფასოებული)
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ცხოველის გადამუშავებული პროტეინი, რომელიც
არ არის განკუთვნილი ადამიანის მიერ
მოხმარებისათვის (ნაყარი)

პირველი ექვსი ტვირთის 100%
(ევროპარლამენტისა და საბჭოს
2002 წლის 30 ოქტომბრის EC
1774/2002 რეგულაციის , დანართი
VII, თავი II, პუნქტი 10 და 11,
რომლებიც აღწერს წესებს,
რომელიც შეეხება ცხოველის სუბპროდუქტებს, რომელიც არ არის
განკუთვნილი ადამიანის მიერ
მოხმარებისათვის, ცვლილებების
გათვალისწინებით.

B.2. არაცხოველური წარმოშობის სურსათის იმპორტი საქართველოდან ევროკავშირში
და ევროკავშირიდან საქართველოში
-

-

-

წიწაკა
(Capsicum
annuum), 10% სუდანის საღებავებისათვის
დაფშვნილი
ან
დაფქვილი
- ex 09042090
წიწაკის
პროდუქტები
(ცხარე
სანელებელი) - 09109105
ყვითელი კოჭა (კურკუმა) 0910 30 00
(სურსათი - გამხმარი სუნელები)
წითელი
პალმის
ზეთი
ex1511 10 90
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B.3. მცენარეების, მცენარეული პროდუქტებისა და სხვა ობიექტების იმპორტი ევროკავშირში ან
საქართველოში
მცენარეებისთვის, მცენარეული პროდუქტებისა და სხვა ობიექტებისათვის, რომლებიც
მოცემულია 2000/29/EC დირექტივის V დანართის B ნაწილში:
იმპორტიორი მხარე ახორციელებს შემოწმებებს ტვირთის (ტვირთების) ფიტოსანიტარიული
სტატუსის დასამოწმებლად.
მხარეები შეაფასებენ იმპორტისას მცენარეთა ჯანმრთელობის შემოწმების აუცილებლობას
ორმხრივ ვაჭრობაში იმ საქონლისათვის, რომელიც მოცემულია ზემოხსენებულ დანართში
როგორც ევროკავშირის არაწევრ ქვეყანაში წარმოშობილი.
შესაძლებელია დადგინდეს მცენარეთა ჯანმრთელობის შემოწმების შემცირებული სიხშირე
რეგულირებადი საქონლისათვის გარდა იმ მცენარეებისა, მცენარეული პროდუქტისა და სხვა
ობიექტების, რომლებიც განსაზღვრულია 2004 წლის 11 ოქტომბრის (EC)1756/2004
რეგულაციაში, რომელიც განსაზღვრავს იმ მცენარეების, მცენარეული პროდუქტების ან სხვა
ობიექტების ჯანმრთელობის შემოწმების ტიპებისა და დონეების შემცირების კრიტერიუმების
დეტალურ პირობებს, რომლებიც მოცემულია საბჭოს 2000/29/EC დირექტივის V დანართის B
ნაწილში.

_________________

დანართი X
სერტიფიცირება
A. სერტიფიცირების პრინციპები
მცენარეები და მცენარეული პროდუქტები და სხვა ობიექტები:
მცენარეების, მცენარეული პროდუქტების და სხვა ობიექტების სერტიფიცირებასთან
დაკავშირებით კომპეტენტურმა უწყებებმა უნდა გამოიყენონ ის პრინციპები, რომლებიც
მოცემულია შესაბამის ISPM-ებში.
ცხოველები და ცხოველური პროდუქტები:
1.
მხარეების
კომპეტენტურმა
უწყებებმა
უნდა
უზრუნველყონ,
რომ
სერტიფიცირების განმახორციელებელი მოხელეები ფლობდნენ ცხოველებისა და
ცხოველური წარმოშობის პროდუქტების სერტიფიცირებასთან დაკავშირებული
ვეტერინარული კანონმდებლობის სათანადო ცოდნას, და ზოგადად, ინფორმირებულნი
იყვენენ იმ წესების შესახებ, რაც საჭიროა სერტიფიკატების შედგენისა და გაცემისათვის
და,
აუცილებელობის
შემთხვევაში,
საკითხის
ბუნებიდან
გამომდინარე,
სერტიფიცირებამდე ჩასატარებელი კითხვარის, გამოკვლევებისა და ტესტების შესახებ.
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2.
სერტიფიცირების განმახორციელებელმა მოხელეებმა არ უნდა განახორციელონ
იმ მონაცემების სერტიფიცირება, რომლებიც არ იციან სათანადოდ ან რომელთა
დადგენაც არ შეუძლიათ.
3.
სერტიფიცირების განმახორციელებელმა მოხელეებმა ხელი არ უნდა მოაწერონ
ცარიელ ან დაუსრულებელ სერტიფიკატებს, ან იმ სერტიფიკატებს, რომელიც
უკავშირდება იმ ცხოველებს ან ცხოველურ პროდუქტებს, რომლებზეც მათ არ
განუხორციელებიათ ინსპექტირება ან რომელსაც არ გაუვლია მათი კონტროლი.
როდესაც სერტიფიკატს ხელი ეწერება სხვა სერტიფიკატის ან დამოწმების საფუძველზე,
სერტიფიცირების განმახორციელებელი მოხელე უნდა ფლობდეს ამ დოკუმენტს
ხელმოწერამდე.
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4.
სერტიფიცირების განმახორციელებელმა მოხელემ შეიძლება სერტიფიცირება
გაუკეთოს იმ მონაცემებს, რომლებიც:
(a) არის დადგენილი ამ დანართის 1-3 პუნქტების საფუძველზე სხვა პიროვნების მიერ,
რომელიც კომპეტენტური უწყების მიერ არის ავტორიზებული და რომელიც მოქმედებს
ამ უწყების კონტროლის ქვეშ, იმის გათვალისწინებით, რომ სერტიფიცირების
განმახორციელებელ მოხელეს შეუძლია გადაამოწმოს მონაცემების სიზუსტე; ან
(b) მიღებულია, მონიტორინგის პროგრამების ფარგლებში, ოფიციალურად აღიარებული
ხარისხის უზრუნველყოფის სქემებით ან ეპიდემიოლოგიური ზედამხედველობის
სისტემის საშუალებით, როცა ეს ავტორიზებულია ვეტერინარული კანონმდებლობის
ფარგლებში.
5.
მხარეების კომპეტენტურმა უწყებებმა
უნდა განახორციელონ ყველა
აუცილებელი ნაბიჯი, რათა უზრუნველყონ სერტიფიცირების ერთიანობა. კერძოდ, მათ
უნდა უზრუნველყონ, რომ მათ მიერ დანიშნულ სერტიფიცირების განმახორციელებელ
მოხელეებს:
(a) აქვთ სტატუსი, რომელიც უზრუნველყოფს მათ მიუკერძოებლობას და არ აქვთ
პირდაპირი კომერციული ინტერესი ცხოველების ან პროდუქტების მიმართ, რომლის
სერტიფიცირებასაც ახდენენ ან იმ სადგომების ან საწარმოს მიმართ, საიდანაც არის მათი
წარმომავლობა; და
(b) ზედმიწევნით იციან იმ სერტიფიკატის შინაარსის მნიშვნელობა, რომელსაც ხელს
აწერენ.
6.
სერტიფიკატები უნდა შედგეს რათა უზრუნველყოფილ იქნას ის, რომ
კონკრეტული სერტიფიკატი ეხება კონკრეტულ ტვირთს იმ ენაზე, რომელიც ესმის
სერტიფიცირების
განმახორციელებელ
მოხელეს
და
მინიმუმ
იმპორტის
განმახორციელებელი მხარის ერთ-ერთ ოფიციალურ ენაზე, როგორც ეს მოცემულია ამ
დანართის C ნაწილში.
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7.
თითოეულ კომპეტენტურ უწყებას უნდა შეეძლოს სერტიფიკატის დაკავშირება
შესაბამის სერტიფიცირების განმახორციელებელ მოხელესთან და ასევე უნდა
უზრუნველყოს, რომ ყველა გაცემული სერტიფიკატის ასლი ხელმისაწვდომია იმ
პერიოდის განმავლობაში, რომელიც მის მიერ არის განსაზღვრული.
8.
თითოეულმა მხარემ უნდა შემოიღოს შემოწმებები და კონტროლი, რაც
აუცილებელია ყალბი ან შეცდომაში შემყვანი სერტიფიკატის გაცემისა და
სერტიფიკატების თაღლითური გამოყენების თავიდან აცილებისათვის, რომლებიც
გაცემულია
ვეტერინარული
კანონმდებლობით
დადგენილი
მიზნების
დასადასტურებლად.
9.
ნებისმიერი სამართლწარმოების ან სადამსჯელო ღონისძიებებისათვის ზიანის
მიუყენებლად, კომპეტენტურმა უწყებებმა უნდა განახორციელონ გამოძიებები ან
შემოწმებები და მიიღონ შესაბამისი ზომები, რათა დაისაჯოს ყალბი ან შეცდომაში
შემყვანი სერტიფიცირების ნებისმიერი გამოვლინება, რომელიც მიიპყრობს მათ
ყურადღებას.
ამგვარი
ზომები
შეიძლება
მოიცავდეს
სერტიფიცირების
განმახორციელებელი მოხელეებისათვის მათი უფლებამოსილების დროებით შეჩერებას,
სანამ არ დამთავრდება გამოძიება. კერძოდ:
(a) თუ შემოწმების დროს აღმოჩნდება, რომ სერტიფიცირების განმახორციელებელმა
მოხელემ მიზანმიმართულად გასცა ყალბი სერტიფიკატი, კომპეტენტურმა უწყებამ
უნდა მიიღოს ყველა ზომა, რამდენადაც ეს შესაძლებელია, რათა აღნიშნულმა
პიროვნებამ ვეღარ შეძლოს დანაშაულის განმეორება;
(b) თუკი შემოწმების დროს აღმოჩნდება, რომ პიროვნებამ ან საწარმომ თაღლითურად
გამოიყენა ან გააყალბა ოფიციალური სერტიფიკატი, კომპეტენტურმა უწყებამ უნდა
მიიღოს ყველა აუცილებელი ზომა, რამდენადაც ეს შესაძლებელია, რათა ამ პიროვნებამ
ან საწარმომ ვეღარ შეძლოს დანაშაულის განმეორება. ამგვარი ზომები შეიძლება
მოიცავდეს ოფიციალური სერტიფიკატის გაცემაზე უარის თქმას აღნიშნული
პიროვნებისათვის ან საწარმოსათვის.
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B. წინამდებარე შეთანხმების 60 (2a) მუხლში განხილული სერტიფიკატები
სერტიფიკატში ჯანმრთელობის დამოწმება ასახავს შესაბამისი საქონლის ეკვივალენტობის
სტატუსს. ჯანმრთელობის დამოწმება გულისხმობს ექსპორტიორი მხარის წარმოების
სტანდარტებთან შესაბამისობას, რაც ეკვივალენტურად არის აღიარებული იმპორტიორი მხარის
მიერ.

C. სერტიფიცირების ოფიციალური ენები
1. იმპორტი ევროკავშირში
მცენარეების, მცენარეული პროდუქტებისა და სხვა ობიექტებისათვის:
სერტიფიკატები უნდა შედგეს
იმ ენაზე, რომელიც ესმის სერტიფიცირების
განმახორციელებელ მოხელეს და მინიმუმ იმპორტიორი მხარის ერთ-ერთ ოფიციალურ ენაზე.
ცხოველებისა და ცხოველური პროდუქტებისათვის:
ჯანმრთელობის სერტიფიკატი უნდა შედგეს ევროკავშირის წევრი დანიშნულების ქვეყნის
მინიმუმ ერთ ოფიციალურ ენაზე და ევროკავშირის იმ წევრი ქვეყნის ერთ-ერთ ოფიციალურ
ენაზე, სადაც განხორციელდა ამ შეთანხმების 63-ე მუხლით განსაზღვრული იმპორტის
შემოწმება. თუმცა, ევროკავშირის წევრი ქვეყანა შეიძლება დათანხმდეს ევროკავშირის
ოფიციალური ენის გამოყენებას, რომელიც განსხვავდება მისი საკუთარი ენისაგან.
2. იმპორტი საქართველოში
ჯანმრთელობის სერტიფიკატი უნდა შედგეს ქართულ ენაზე, და სერტიფიცირების
განმახორციელებელი ევროკავშირის წევრი ქვეყნის მინიმუმ ერთ ოფიციალურ ენაზე.

_________________
დანართი XI
დაახლოება

________________
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დანართი XI-A
ეკვივალენტობის აღიარების მიზნით დაახლოების პროცესში პროგრესის შეფასების პრინციპები
ნაწილი I - ეტაპობრივი დაახლოება
1. ზოგადი წესები
საქართველოს სანიტარიული, ფიტოსანიტარიული და ცხოველთა კეთილდღეობის
კანონმდებლობა ეტაპობრივად უნდა დაუახლოვდეს ევროკავშირის მხარისას, რომელიც
დაეფუძნება ევროკავშირის სანიტარიული, ფიტოსანიტარიული და ცხოველთა კეთილდღეობის
კანონმდებლობის დაახლოების ჩამონათვალს. ჩამონათვალი უნდა დაიყოს პრიორიტეტულ
სფეროებად, რომელიც უკავშირდება ღონისძიებებს, როგორც ეს განსაზღვრულია წინამდებარე
შეთანხმების IVდანართში. ამ მიზნით საქართველომ უნდა განსაზღვროს ვაჭრობის საკუთარი
პრიორიტეტული სფეროები.
ქართულმა მხარემ უნდა დაუახლოოს ეროვნული წესები ევროკავშირის კანონმდებლობას:
(a) დამატებითი ეროვნული წესების ან პროცედურების მიღების საშუალებით, რომელთა
მიზანია ევროკავშირის შესაბამისი საბაზისო კანონმდებლობის წესების განხორცილება და
აღსრულება, ან
(b) შესაბამისი ეროვნული წესების ან პროცედურების შეცვლით, რათა მოიცვას ის წესები,
რომელიც არის ევროკავშირის შესაბამის საბაზისო კანონმდებლობაში.
ნებისმიერ შემთხვევაში, ქართულმა მხარემ უნდა:
(a) გააუქმოს ნებისმიერი კანონი, რეგულაცია ან სხვა ნებისმიერი ზომა, რომელიც არ არის
შესაბამისობაში დაახლოებულ ეროვნულ კანონმდებლობასთან;
(b)
უზრუნველყოს
დაახლოებული
ეროვნული
კანონმდებლობის
ეფექტიანი
იმპლემენტაცია.
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საქართველომ უნდა დოკუმენტურად ასახოს ამგვარი დაახლოება შესაბამისობის ცხრილში
მიწოდებული მოდელის მიხედვით, სადაც აღნიშნული იქნება ეროვნული წესების ძალაში
შესვლის თარიღი და ოფიციალური გაზეთი, სადაც ის გამოქვეყნდა. შესაბამისობის ცხრილის
მომზადებისა და შეფასების მოდელი მოცემულია ამ დანართის II ნაწილში. თუკი დაახლოება
არ არის სრული, შემფასებლებმა1 უნდა აღწერონ ნაკლოვანებები იმ სვეტში, რომელიც არის
განკუთვნილი კომენტარებისათვის.
განურჩევლად იმისა, თუ რომელი
სფერო განისაზღვრება როგორც პრიორიტეტული,
ქართულმა მხარემ უნდა მოამზადოს შესაბამისობის ცალკეული ცხრილები, რომელიც ასახავს
სხვა ზოგადი და სპეციფიკური კანონმდებლობის დაახლოებას, კერძოდ იმ ზოგადი წესების
ჩათვლით, რომლებიც უკავშირდება:
(a) კონტროლის სისტემებს:
- ეროვნული ბაზარი,
- იმპორტი;
(b) ცხოველის ჯანმრთელობას და კეთილდღეობას:
ცხოველების იდენტიფიკაცია და რეგისტრაცია და მათი გადაადგილების
რეგისტრაცია,
ცხოველის დაავადებების კონტროლის ღონისძიებები,
ეროვნული ვაჭრობა ცოცხალი ცხოველებით, სპერმით, კვერცხუჯრედებით და
ემბირონებით,
ცხოველების კეთილდღეობა ფერმებში, ტრანსპორტირებისას და დაკვლისას;
(c) სურსათის უვნებლობას:
სურსათისა და ცხოველის საკვების ბაზარზე განთავსება,
სურსათის
ეტიკეტირება,
პრეზენტაცია
და
რეკლამირება,
კვებითი
ღირებულებისა და ჯანმრთელობასთან დაკავშირებული საკითხების ჩათვლით,
ნარჩენების კონტროლი,
სპეციფიკური წესები ცხოველის საკვებისათვის;

1

შემფასებლები უნდა იყვნენ ევროკომისიის მიერ დანიშნული ექსპერტები
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(d) ცხოველის სუბ-პროდუქტებს
(e) მცენარეთა ჯანმრთელობას
-

მავნე ორგანიზმები;
მცენარეთა დაცვის საშუალებები;

(f) გენ-მოდიფიცირებული ორგანიზმები:
-

გაშვებული გარემოში;
გენეტიკურად მოდიფიცირებული სურსათი და ცხოველის საკვები.

ნაწილი II - შეფასება
1.

პროცედურა და მეთოდი
ქართული მხარის სანიტარიული, ფიტოსანიტარიული და ცხოველთა კეთილდღეობის
კანონმდებლობა, რომელიც მოცემულია IV კარის (ვაჭრობა და ვაჭრობასთან
დაკავშირებული საკითხები) მე -4 თავში (სანიტარიული და ფიტოსანიტარიული
ზომები) ეტაპობრივად უნდა დაუახლოვდეს ევროკავშირის კანონმდებლობას და
ეფექტიანად აღსრულდეს1.
შესაბამისობის ცხრილები უნდა მომზადდეს იმ მოდელის მიხედვით, რომელიც არის
მოცემული მე-2 პუნქტში თითოეული დაახლოებული აქტისათვის და მიწოდებულ იქნას
შემფასებლებისათვის ინგლისურ ენაზე შეფასების განსახორციელებლად.
თუ შეფასების შედეგი დადებითია ინდივიდუალური ღონისძიებისათვის, ღონისძიებათა
ჯგუფისათვის, სექტორის, ქვე-სექტორის, საქონლის ან საქონლის ჯგუფის
სისტემისათვის, წინამდებარე შეთანხმების 57(4) მუხლის პირობები უნდა იქნეს
გამოყენებული.

1

ამ მიზნით, ის შეიძლება მხარდაჭერილ იქნას ევროკავშირის წევრი ქვეყნის ექსპერტების მიერ
ცალკე ან CIB პროგრამების ( ორმხრივი პარტნიორობის პროექტები, TAIEX და სხვა) ფარგლებში.
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2.

შესაბამისობის ცხრილები

2.1. როდესაც მზადდება შესაბამისობის ცხრილები, გათვალისწინებულ უნდა იქნას
შემდეგი:
ევროკავშირის აქტები გამოყენებულ უნდა იქნას შესაბამისობის ცხრილების
მოსამზადებლად. ამ მიზნით გამოყენებულ უნდა იქნას დაახლოების დროისათვის
ძალაში არსებული ვერსია. განსაკუთრებული ყურადღება უნდა მიექცეს ზუსტ
თარგმანს ეროვნულ ენაზე, რამდენადაც ლინგვისტურმა უზუსტობამ შეიძლება
გამოიწვიოს არასწორი ინტერპრეტაცია, განსაკუთრებით მაშინ, როცა იგი ეხება
კანონმდებლობის დაფარვის სფეროს1.

1

დაახლოების პროცესის ხელშესაწყობად, ევროკავშირის კანონმდებლობის ცალკეული ნაწილების
კონსოლიდირებული ვერსიები ხელმისაწვდომია EUR-lex ვებ-გვერდზე შემდეგ მისამართზე
http://eur-lex.europa.eu/RECH_menu.do?ihmlang=en
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2.2.

შესაბამისობის ცხრილის მოდელი:

შესაბამისობის ცხრილი
ევროკავშირის აქტსა (სახელწოდება), უახლესი ცვლილებები შესულია:
და
ეროვნულ აქტს (სახელწოდება)
(გამოქვეყნებულია
-ში)
შორის
გამოქვეყნების თარიღი:
იმპლემენტაციის თარიღი:

ევროკავშირის
აქტი

ეროვნული
კანონმდებლობა

შენიშვნები
შემფასებლის
(საქართველოდან) კომენტარები
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წარწერა:
ევროკავშირის აქტი: მისი მუხლები, პუნქტები, ქვე-პუნქტები და სხვა უნდა იქნას აღნიშნული
მთლიანი სათაურით და შესაბამისობის ცხრილის მარცხენა სვეტში უნდა იქნას მითითებული
წყარო თუ საიდან იქნა აღებული1.
ეროვნული კანონმდებლობა: მარცხენა სვეტში მითითებული ევროკავშირის დებულებების
შესაბამისი ეროვნული კანონმდებლობის დებულებები, აღნიშნული უნდა იყოს მათი სრული
დასახელებით და იმის მითითებით, თუ საიდან იქნა აღებული. მათი შინაარსი აღწერილი უნდა
იყოს დეტალურად მეორე სვეტში.
შენიშვნები საქართველოდან: ამ სვეტში საქართველომ უნდა მიუთითოს წყაროები ან სხვა
დებულება, რომელიც დაკავშირებულია ამ მუხლთან, პუნქტთან, ქვეპუნქტთან და ა.შ.
განსაკუთრებით მაშინ, როდესაც დებულების ტექსტი არ არის დაახლოებული. უნდა
განიმარტოს შესაბამისი მიზეზი, თუ რატომ არ მოხდა დაახლოება.
შემფასებლის კომენტარები: თუკი შემფასებლები ჩათვლიან, რომ დაახლოება არ არის
მიღწეული, მათ უნდა დაასაბუთონ ეს შეფასება და აღწერონ შესაბამისი ნაკლოვანებები ამ
სვეტში.
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დანართი
„დანართი XI-B”
ევროკავშირის კანონმდებლობის ჩამონათვალი, რომელსაც საქართველომ უნდა
დაუახლოვოს საკუთარი კანონმდებლობა
ამ შეთანხმების 55 (4) მუხლის შესაბამისად, საქართველომ უნდა დაუახლოვოს საკუთარი
კანონმდებლობა ევროკავშირის შემდეგ კანონმდებლობას ქვემოთ განსაზღვრულ ვადებში

ევროკავშირის კანონმდებლობა

დაახლოები
ს საბოლოო
ვადა

სექცია 1 – ვეტერინარია
2003 წლის 17 დეკემბრის ევროსაბჭოს (EC) No 21/2004 რეგულაცია აყალიბებს 2015
ცხვრებისა და თხების იდენტიფიკაციისა და რეგისტრაციის სისტემისა და
ცვლილებები შეაქვს (EC) No 1782/2003 რეგულაციასა და 92/102/EEC და 64/432/EEC
დირექტივებში.
2006 წლის 11 ოქტომბრის ევროკომისიის (EC) No 1505/2006 რეგულაცია, 2015
რომლითაც სრულდება ევროსაბჭოს N 21/2004 რეგულაცია, რომელიც ეხება
ცხვრებისა და თხების იდენტიფიკაციასა და რეგისტრაციასთან დაკავშირებულ
მინიმალური შემოწმებების სიხშირეებს.
2003 წლის 29 სექტემბრის ევროსაბჭოს 2003/85/EC დირექტივა ევროკავშირში 2015
თურქული დაავადების კონტროლის ღონისძიებების თაობაზე და აუქმებს
85/511/EEC დირექტივას, 89/531/EEC და 91/665/EEC გადაწყვეტილებებს
და
ცვლილება შეაქვს 92/46/EEC დირექტივაში.
2000 წლის 17 ივლისის ევროპის პარლამენტის და ევროსაბჭოს (EC) No 1760/2000 2015
რეგულაცია აარსებს მსხვილფეხა რქოსანი პირუტყვის იდენტიფიკაციარეგისტრაციის, საქონლის ხორცისა და საქონლის ხორცის
პროდუქტების
ეტიკეტირების სისტემას და აუქმებს ევროსაბჭოს No 820/97 რეგულაციას
2003 წლის 23 ივნისის ევროკომისიის (EC) No 1082/2003 რეგულაცია ადგენს 2015
დეტალური წესებს, რომლითაც სრულდება ევროპის პარლამენტის და ევროსაბჭოს
N1760/2000 რეგულაცია, რომელიც ეხება
მსხვილფეხა საქონლის
იდენტიფიკაციისა და რეგისტრაციის სისტემის ფარგლებში განსახორციელებელი
კონტროლის მინიმალურ დონეს თაობაზე.
2004 წლის 29 აპრილის ევროკომისიის EC) No 911/2004 რეგულაცია, რომლითაც 2015
სრულდება ევროპის პარლამენტის და ევროსაბჭოს N1760/2000 რეგულაცია,
რომელიც ეხება საყურე ნიშნების, პასპორტებისა და სადგომების რეგისტრაციას.
1998 წლის 27 თებერვლის ევროკომისიის (EC) No 494/98 რეგულაცია ადგენს 2015
დეტალურ წესებს, რომლითაც სრულდება ევროსაბჭოს (EC) No 820/97 რეგულაცია,
რომელიც ეხება მსხვილფეხა რქოსანი პირუტყვის იდენტიფიკაციისა და

რეგისტრაციის სისტემის ფარგლებში მინიმალური ადმინისტრაციული სანქციების
დაკისრება.
2002 წლის 27 ივნისის ევროსაბჭოს 2002/60/EC დირექტივა ადგენს ღორის 2015
აფრიკული ჭირის კონტროლის სპეციალურ დებულებებს და ცვლილება შეაქვს
92/119/EEC დირექტივაში, რომელიც ეხება ტეშენის დაავადებას და ღორის
აფრიკული ჭირს.
1992
წლის 14 ივლისის ევროსაბჭოს 92/66/EEC დირექტივა ევროკავშირში 2015
ნიუკასლის დაავადების კონტროლის მიზნით ღონისძიებების გატარების თაობაზე.
2001 წლის 23 ოქტომბრის ევროსაბჭოს დირექტივა 2001/89/EC ევროკავშირში 2015
ღორის კლასიკური ჭირის კონტროლის ღონისძიებების თაობაზე.
2008 წლის 15 ივლისის ევროსაბჭოს 2008/71/EC დირექტივა
იდენტიფიკაციისა და რეგისტრაციის შესახებ.

ღორების 2016

2005 წლის 20 დეკემბრის ევროსაბჭოს 2005/94/EC დირექტივა ევროკავშირში 2016
ფრინველის გრიპის კონტროლის ღონისძიებების თაობაზე და აუქმებს 92/40/EEC
დირექტივას.
2009 წლის 13 ივლისის ევროკომისიის რეგულაცია
No 616/2009 შინაური 2016
ფრინველების საფრინველე ნაკვეთურების და სხვა გამომწყვდეული ფრინველების
საფრინველე ნაკვეთურების მიმართ ასეთ ნაკვეთურებში ფრინველის გრიპის
თავიდან აცილებისა და დამატებითი ბიოუსაფრთხოების ღონისძიებების თაობაზე
ევროსაბჭოს 2005/94/EC დირექტივის იმპლემენტაციის შესახებ.
2012 წლის 25 ივნისის
ევროკომისიის
2010/367/EU
გადაწყვეტილება 2016
ევროკავშირის წევრი ქვეყნების მიერ შინაურ და გარეულ ფრინველებში
ფრინველის გრიპზე ზედამხედველობის პროგრამის განხორციელების შესახებ.
2002 წლის 1 თებერვლის ევროკომისიის 2002/106/EC გადაწყვეტილება ღორის 2016
კლასიკური
ჭირის
დადასტურების
მიზნით
განხორციელებული
ლაბორატორიული შემოწმების შეფასებისათვის დიაგნოსტიკური პროცედურების,
ნიმუშის აღების მეთოდებისა და კრიტერიუმების დადგენის თაობაზე
დიაგნოსტიკური სახელმძღვანელოს დამტკიცების შესახებ.
2003 წლის 26 მაისის ევროკომისიის 2003/422/EC გადაწყვეტილება ღორის 2016
აფრიკული ჭირის დიაგნოსტიკური სახელმძღვანელოს დამტკიცების შესახებ.
2006 წლის 4 აგვისტოს ევროკომისიის 2006/437/EC გადაწყვეტილება ფრინველის 2016
გრიპის დიაგნოსტიკის სახელმძღვანელოს დამტკიცების თაობაზე ევროსაბჭოს
2005/94/EC დირექტივის თანახმად.
2001 წლის 22 მაისის ევროპის პარლამენტისა და ევროსაბჭოს (EC) No 999/2001 2016
რეგულაცია ადგენს ზოგიერთი გადამდები ღრუბლისებრი ენცეფალოპათიების
პრევენციის, კონტროლის და აღმოფხვრის წესებს
2001 წლის 22 თებერვლის ევროკომისიის 2001/183/EC გადაწყვეტილება ადგენს 2016

თევზის ზოგიერთი დაავადების გამოვლენისა და დადასტურების მიზნით ნიმუშის
აღების სქემებისა და დიაგნოსტიკის მეთოდებს
და
აუქმებს 92/532/EEC
გადაწყვეტილებას.
2006 წლის 24 ოქტომბრის ევროსაბჭოს 2006/88/EC დირექტივა წყლის ცხოველებისა 2017
და მათგან გამომდინარე პროდუქტების ცხოველთა ჯანმრთელობის დაცვისა და
წყლის ცხოველების ზოგიერთი დაავადების კონტროლისა და პრევენციის
თაობაზე.
2009 წლის 21 ოქტომბრის ევროპის პარლამენტის და ევროსაბჭოს (EC) No 1069/2009 2017
რეგულაცია ადგენს ცხოველური წარმოშობის არასასურსათო დანიშნულების მქონე
პროდუქტებისა და მათგან ადამიანის
მოხმარებისთვის არ განკუთვნილი
ნაწარმოები პროდუქტებისათვის ჯანმრთელობის დაცვის წესებს და აუქმებს (EC)
No 1774/2002 რეგულაციას.
2012 წლის 25 თებერვლის ევროკომისიის (EU) No 142/2011 რეგულაცია, რომლითაც 2017
სრულდება ევროპის პარლამენტის და ევროსაბჭოს (EC) No 1069/2009 რეგულაცია,
რომელიც ადგენს ცხოველური წარმოშობის არასასურსათო დანიშნულების მქონე
პროდუქტებისა და მათგან ადამიანის
მოხმარებისთვის არ განკუთვნილი
ნაწარმოები პროდუქტებისათვის ჯანმრთელობის დაცვის წესებს და სრულდება
ევროსაბჭოს
97/78/EC დირექტივა, ამ დირექტივის შესაბამისად საზღვარზე
ზოგიერთი ნიმუშების და საგნების ვეტერინარული შემოწმებიდან ამოღების
შესახებ.
2008 წლის 12 დეკემბრის ევროკომისიის (EC) No 1251/2008 რეგულაცია წყლის 2017
ცხოველებისა და მათაგან ნაწარმოები პროდუქტების ევროკავშირის ტერიტორიაზე
იმპორტისა და ბაზარზე განთავსების მიზნით სერტიფიცირების პირობებისა და
მოთხოვნებისა და დაავადების გადამდები სახეობების სიის დადგენის თაობაზე
ევროსაბჭოს 2006/88/EC დირექტივის იმპლემენტაციის შესახებ
1992 წლის 17 დეკემბრის ევროსაბჭოს 92/118/EEC დირექტივა, ადგენს 89/662/EEC 2017
დირექტივის
A (I) დანართსა და, პათოგენების შემთხვევაში, 90/425/EEC
დირექტივაში მოცემული ევროკავშირის სპეციალური წესებით დადგენილი
მოთხოვნებისადმი დაუქვემდებარებელი პროდუქტების ევროკავშირში ვაჭრობისა
და იმპორტის შემთხვევაში ცხოველისა და საზოგადოებრივი ჯანმრთელობის
დაცვის მოთხოვნებს
2003 წლის 17 ნოემბრის ევროპის პარლამენტისა და ევროსაბჭოს 2003/99/EC 2017
დირექტივა ზოონოზების და ზოონოზური აგენტების მონიტორინგის თაობაზე,
ცვლილება შეაქვს ევროსაბჭოს
90/424/EEC გადაწყვეტილებაში და აუქმებს
ევროსაბჭოს 92/117/EEC დირექტივას.
1964 წლის 26 ივნისის ევროსაბჭოს 64/432/EEC დირექტივა მსხვილფეხა რქოსანი 2017
პირუტყვის
და ღორების ევროკავშირში ვაჭრობაზე ზემოქმედების მქონე
ცხოველთა ჯანმრთელობის დაცვის პრობლემების შესახებ.
2003 წლის 26 მაისის ევროპის პარლამენტის და ევროსაბჭოს (EC) No 998/2003 2018
რეგულაცია შინაური ცხოველების არაკომერციული გადაადგილების მიმართ

მოქმედი ცხოველის ჯანმრთელობის დაცვის მოთხოვნების თაობაზე და აუქმებს
ევროსაბჭოს 92/65/EEC დირექტივას.
2007 წლის 26 ოქტომბრის ევროკომისიის (EC) No 1266/2007 რეგულაცია ზოგიერთი 2018
ცხოველის ბლუტანგისადმი მგრძნობიარე სახეობის გადაადგილების კონტროლის,
მონიტორინგის, ზედამხედველობისა და შეზღუდვების თაობაზე ევროსაბჭოს
2000/75/EC დირექტივისათვის განმახორციელებელი წესების თაობაზე.
2000 წლის 20 ნოემბრის ევროსაბჭოს 2000/75/EC დირექტივა ადგენს ბლუტანგის 2018
კონტროლისა და აღმოფხვრის მიზნით სპეციალური დებულებებს.
2011 წლის 14 ივლისის ევროკომისიის (EU) No 1152/2011 დელეგირებული 2018
რეგულაცია ძაღლებში ექინოკოკოზის (echinococcus multilocularis) ინფექციის
კონტროლის მიზნით პრევენციული ჯანმრთელობის დაცვის ღონისძიებები
შესახებ, რომელიც ავსებს ევროპის პარლამენტის და საბჭოს N 998/2003
რეგულაციას
2002 წლის 16 დეკემბრის ევროსაბჭოს 2002/99/EC დირექტივა ადგენს ადამიანის 2018
მოხმარებისათვის განკუთვნილი ცხოველური წარმოშობის პროდუქტების
წარმოების, გადამუშავების, დისტრიბუციასა და შემოტანასთან დაკავშირებული
ცხოველთა ჯანმრთელობის დაცვის წესებს.
2001 წლის 6 ნოემბრის ევროპის პარლამენტის და ევროსაბჭოს დირექტივა 2018
2001/82/EC სამედიცინო ვეტერინარულ პრეპარატებთან დაკავშირებული
ევროკავშირის კანონმდებლობის შესახებ.
2004 წლის 31 მარტის ევროპის პარლამენტის და ევროსაბჭოს 2004/28/EC დირექტივა 2018
ცვლილება შეაქვს სამედიცინო ვეტერინარულ პრეპარატებთან დაკავშირებული
ევროკავშირის კანონმდებლობის შესახებ 2001/82/EC დირექტივაში.
1995 წლის 7 ივლისის ევროკომისიის (EC) No 1662/95 რეგულაცია ადგენს 2018
ადამიანური ან ვეტერინარული მოხმარებისათვის გამიზნული პროდუქტების
ბაზარზე
განთავსების
ავტორიზაციის
მიმართ
ევროკავშირის
მიერ
გადაწყვეტილების მიღების პროცედურების ზოგიერთ დეტალურ წესს.
2009 წლის 6 მაისის ევროპის პარლამენტისა და საბჭოს (EC) No 470/2009 რეგულაცია 2018
ადგენს ცხოველური წარმოშობის სასურსათო პროდუქტებში ფარმაკოლოგიურად
აქტიური ნივთიერებების ნარჩენების ლიმიტს, აუქმებს საბჭოს (EEC) No 2377/90
რეგულაციას და ცვლილება შეაქვს ევროპის პარლამენტისა და საბჭოს 2001/82/EC
დირექტივში და ევროპის პარლამენტისა და საბჭოს (EC) No 726/2004 რეგულაციაში.
2004 წლის 26 აპრილის ევროსაბჭოს 2004/68/EC დირექტივა ადგენს ზოგიერთი 2019
ცოცხალი ჩლიქოსანი ცხოველის ევროკავშირის ტერიტორიაზე ტრანზიტისა და
იმპორტის მიზნით ცხოველთა ჯანმრთელობის დაცვის წესებს, ცვლილება შეაქვს
90/426/EEC დირექტივაში და აუქმებს 72/462/EEC დირექტივას.
2003 წლის 17 ნოემბრის ევროპის პარლამენტისა და საბჭოს (EC) No 2160/2003 2019
რეგულაცია სალმონელასა და სხვა განსაზღვრული საკვებისმიერი ზოონოზური

აგენტების კონტროლის შესახებ.
2006 წლის 1 აგვისტოს ევროკომისიის (EC) No 1177/2006 რეგულაცია ქათმებში 2019
სალმონელას კონტროლის ეროვნული პროგრამების ფარგლებში სპეციალური
კონტროლის ღონისძიებების განხორციელებისადმი არსებული მოთხოვნების
თაობაზე ევროპის პარლამენტისა და საბჭოს (EC) No 2160/2003 რეგულაციის
იმპლემენტაციის შესახებ.
2007 წლის 11 დეკემბრის ევროკომისიის 2007/843/EC გადაწყვეტილება, ევროპის 2019
პარლამენტის და საბჭოს (EC) No 2160/2003 რეგულაციის თანახმად, ბანკივური
ქათმების
(Gallus gallus) მოსაშენებელ გუნდებში სალმონელას კონტროლის
პროგრამების დამტკიცების შესახებ და ცვლილება შეაქვს 2006/696/EC
გადაწყვეტილებაში, რომელიც ეხება ქათმებისა და გამოსაჩეკი კვერცხების
იმპორტირებისათვის დადგენილი საზოგადოებრივი ჯანმრთელობის დაცვის
მოთხოვნებს.
2006 წლის 11 დეკემბრის ევროკომისიის 2006/130/EC დირექტივა სურსათის 2019
მწარმოებელი ცხოველებისათვის ზოგიერთი სამედიცინო ვეტერინარული
პრეპარატის ვეტერინარული რეცეპტის მოთხოვნისგან გათავისუფლების მიზნით
კრიტერიუმების დადგენის თაობაზე ევროპის პარლამენტისა და ევროსაბჭოს
2001/82/EC დირექტივის იმპლემენტაციის შესახებ.
2005 წლის 12 იანვრის ევროპის პარლამენტისა და საბჭოს (EC) No 183/2005 2019
რეგულაცია ცხოველის საკვების ჰიგიენური მოთხოვნების თაობაზე.
2007 წლის 14 თებერვლის ევროკომისიის (EC) No 141/2007 რეგულაცია, ევროპის 2019
პარლამენტის და საბჭოს (EC) No 183/2005 რეგულაციის თანახმად, ცხოველის
საკვების დამამზადებელი ან
კოკციდიოსტატიკის და ჰისტომონოსტატის
კატეგორიის ცხოველის საკვების დანამატების ბაზარზე განმათავსებელი საწარმო
დაწესებულებების აღიარების მოთხოვნის შესახებ.
ევროსაბჭოს 1992 წლის 17 დეკემბრის
92/119/EEC დირექტივა, ზოგიერთი 2020
ცხოველური დაავადების კონტროლის ევროკავშირის ზოგადი ღონისძიებებისა და
ღორის
ვეზიკულარულ
დაავადებასთან
დაკავშირებული
სპეციალური
ღონისძიებების შემოღების შესახებ.
2000 წლის 4 ივლისის ევროკომისიის 2000/428/EC გადაწყვეტილება ადგენს ღორის 2020
ვეზიკულარული
დაავადების
დადასტურებისა
და
დიფერენციაციული
დიაგნოზის მიზნით ჩასატარებელი ლაბორატორიული შემოწმებების შედეგების
შეფასების დიაგნოსტიკურ პროცედურებს, ნიმუშის აღების მეთოდებსა და
კრიტერიუმებს.
2008 წლის 5 მარტის ევროკომისიის 2008/38/EC დირექტივა ადგენს განსაზღვრული 2020
კვებითი დანიშნულების მიზნებისთვის განკუთვნილი ცხოველის საკვების ნუსხას.
ევროკომისიის 1982 წლის 23 ივნისის 82/475/EEC დირექტივა ადგენს შინაური 2020
ცხოველებისათვის
გამიზნული
ნარევი
საკვების
ეტიკეტირებისთვის
გამოსაყენებელი ინგრედიენტების კატეგორიებს.

2009 წლის 13 ივლისის ევროპის პარლამენტის და საბჭოს (EC) No 767/2009 2020
რეგულაცია ცხოველის საკვებისა ბაზარზე განთავსებისა და გამოყენების თაობაზე,
ცვლილება შეაქვს ევროპის პარლამენტის და საბჭოს
(EC) No 1831/2003
რეგულაციაში და აუქმებს ევროსაბჭოს 79/373/EEC დირექტივას, ევროკომისიის
80/511/EEC დირექტივას, ევროსაბჭოს 82/471/EEC, 83/228/EEC, 93/74/EEC, 93/113/EC
და 96/25/EC დირექტივებსა და ევროკომისიის 2004/217/EC გადაწყვეტილებას.
2011 წლის 14 იანვრის ევროკომისიის 2011/25/EU რეკომენდაცია ადგენს ცხოველის 2020
საკვები ნივთიერებების, ცხოველის საკვების დანამატების, ბიოციდური
პროდუქტებისა
და
სამედიცინო
ვეტერინარული
პროდუქტების
სახელმძღვანელოს.
2013 წლის 16 იანვრის ევროკომისიის (EU) No 68/2013 რეგულაცია ცხოველის 2020
საკვები ნივთიერებების კატალოგის შესახებ.
2009 წლის 27 იანვრის ევროკომისიის
(EC) No 152/2009 რეგულაცია ადგენს 2021
ცხოველის საკვების სახელმწიფო კონტროლის მიზნით ნიმუშის აღებისა და
ანალიზის მეთოდებს.
2003 წლის 22 სექტემბრის ევროპის პარლამენტისა და საბჭოს (EC) No 1831/2003 2021
რეგულაცია ცხოველის კვებაში დანამატების გამოყენების თაობაზე.
2005 წლის 4 მარტის ევროკომისიის (EC) No 378/2005 რეგულაცია ცხოველის საკვები 2021
დანამატების დამტკიცებასთან დაკავშირებით, ევროკავშირის რეფერენტული
ლაბორატორიის მოვალეობებისა და ფუნქციების თაობაზე ევროპის პარლამენტისა
და ევროსაბჭოს (EC) No 1831/2003 რეგულაციის განხორციელების დეტალური
წესების თაობაზე.
2008 წლის 25 აპრილის ევროკომისიის EC) No 429/2008 რეგულაცია ცხოველის 2021
საკვები დანამატების შეფასებისა და აღიარების მიზნით აპლიკაციის მომზადებისა
და წარდგენის თაობაზე ევროპის პარლამენტისა და ევროსაბჭოს (EC) No 1831/2003
რეგულაციის განხორციელების დეტალური წესების თაობაზე.
2005 წლის 5 დეკემბრის ევროკომისიის (EC) No 2075/2005 რეგულაცია ხორცში 2021
ტრიქინელაზე სახელმწიფო კონტროლის სპეციალური წესების დადგენის შესახებ.
1998 წლის 20 ივლისის ევროსაბჭოს
98/58/EC დირექტივა ფერმერული 2022
მეურნეობისთვის გამიზნული ცხოველების დაცვის შესახებ.
2006 წლის 14 ნოემბრის ევროკომისიის 2006/778/EC გადაწყვეტილება ფერმერული 2022
მეურნეობისათვის გამიზნული ზოგიერთი ცხოველის საწარმო ლოკაციებში
არსებობის შემთხვევაში ინსპექტირებისას ინფორმაციის შეგროვების მინიმალურ
მოთხოვნების შესახებ.
2008 წლის 18 დეკემბრის ევროსაბჭოს 2008/119/EC დირექტივა ადგენს ხბოთა 2022
დაცვის მინიმალურ სტანდარტებს.
2008 წლის 18 დეკემბრის ევროსაბჭოს 2008/120/EC დირექტივა ადგენს ღორების 2022

დაცვის მინიმალურ სტანდარტებს.
2009 წლის 24 სექტემბრის ევროსაბჭოს (EC) No 1099/2009 რეგულაცია დაკვლისას 2022
ცხოველთა დაცვის თაობაზე.
2002 წლის 30 იანვრის ევროკომისიის 2002/4/EC დირექტივა კვერცხისმდებელი 2022
დედლების სადგომი დაწესებულებების რეგისტრაციის თაობაზე, რომელიც
დადგენილია ევროსაბჭოს 1999/74/EC დირექტივით.
2007 წლის 28 ივნისის ევროსაბჭოს 2007/43/EC დირექტივა ადგენს მეხორცული 2022
ჯიშის ქათმების დაცვის მინიმალური წესებს.
1997 წლის 25 ივნისის ევროსაბჭოს (EC) No 1255/97 რეგულაცია შეკრების პუნქტების 2022
ევროკავშირის კრიტერიუმებისა შესახებ და ცვლილება შეაქვს 91/628/EEC
დირექტივის დანართში მოცემული სამარშრუტო გეგმაში.
2004 წლის 22 დეკემბრის ევროსაბჭოს (EC) No 1/2005 რეგულაცია 2022
ტრანსპორტირებისას და მსგავსი მოქმედებებისას ცხოველთა დაცვის თაობაზე და
ცვლილება შეაქვს 64/432/EEC და 93/119/EC დირექტივებსა და (EC) No 1255/97
რეგულაციაში.
2014 წლის 10 ივლისის ევროკომისიის დამნერგავი რეგულაცია (EU) No 750/2014, , 2023
რომელიც ადგენს ღორის ეპიდემიურ დიარეასთან დაკავშირებულ დამცავ
ღონისძიებებს, ევროკავშირში ღორის შეყვანასთან დაკავშირებული ცხოველთა
ჯანმრთელობის მოთხოვნების გათვალისწინებით.
1999 წლის 19 ივლისის ევროსაბჭოს დირექტივა 1999/74/EC, , რომელიც ადგენს 2023
კვერცხმდებელი დედლების დაცვის მინიმალურ სტანდარტებს.
2013 წლის 4 თებერვლის ევროკომისიის რეგულაცია (EU) No 101/2013, რომელიც 2023
ეხება
მსხვილფეხა
რქოსანი
პირუტყვის
ტან-ხორცის
ზედაპირზე
მიკრობიოლოგიური დაბინძურების შემცირების მიზნით რძე მჟავის გამოყენებას.
1990 წლის 26 მარტის ევროსაბჭოს დირექტივა 90/167/EEC, რომელიც ადგენს 2024
სამედიცინო დანიშნულების ცხოველის საკვების მომზადებას, ბაზარზე
განთავსებას და გამოყენებას.
2002 წლის 7 მაისის ევროპარლამენტის და საბჭოს დირექტივა 2002/32/EC, 2024
რომელიც ეხება არასასურველ ნივთიერებებს ცხოველის საკვებში.
2004 წლის 11 ოქტომბრის ევროკომისიის რეკომენდაცია 2004/704/EC, რომელიც 2024
ეხება ცხოველის საკვებში დიოქსინის და დიოქსინის მაგვარ PCBs-ის მონიტორინგს.
2013 წლის 7 იანვრის ევროკომისიის დამნერგავი რეგულაცია (EU) No 139/2013, 2024
რომელიც ადგენს ევროკავშირში ზოგიერთი ფრინველის იმპორტისას
ჯანმრთელობისა და კარანტინის მოთხოვნებს.
1990 წლის 26 ივნისის ევროსაბჭოს 90/426/EEC დირექტივა, რომელიც ეხება 2024
ცხენისებრთა ცხოველების ჯანმრთელობის პირობებს გადაადგილებისა და მესამე

ქვეყნებიდან იმპორტისას.
2010 წლის 2 ივლისის ევროკომისიის (EU) No 605/2010 რეგულაცია, რომელიც 2025
ადგენს ცხოველთა, საზოგადოებრივი ჯანმრთელობისა და ვეტერინარული
სერტიფიკატის მოთხოვნებს ადამიანის მოხმარებისათვის განკუთვნილი ნედლი
რძის და რძის პროდუქტებისათვის.
1990 წლის 26 ივნისის ევროსაბჭოს 90/427/EEC რეგულაცია, ეხება
ვაჭრობისას ზოოტექნიკურ და გენეოლოგიურ პირობებს.

ცხენებით 2025

2009 წლის 30 ნოემბრის ევროსაბჭოს 2009/156/EC დირექტივა, რომელიც ადგენს 2025
ცხენების გადაადგილებისა და მესამე ქვეყნებიდან იმპორტის დროს ცხოველთა
ჯანმრთელობის პირობებს.
2008 წლის 6 ივნისის ევროკომისიის (EC) No 504/2008 რეგულაცია, რომელიც 2025
ახორციელებს ევროსაბჭოს 90/426/EEC და 90/427/EEC დირექტივებს ცხენების
იდენტიფიკაციის მეთოდებთან დაკავშირებით.
2009 წლის 30 ნოემბრის ევროსაბჭოს 2009/157/EC დირექტივა, რომელიც ეხება 2026
მსხვილფეხა საქონლის გამოყვანილ წმინდა სანაშენე ჯიშებს.
1984 წლის 27 აპრილის ევროკომისიის გადაწყვეტილება 84/247/EEC, რომელიც 2026
ადგენს იმ სელექციონერი ორგანიზაციებისა და ასოციაციების აღიარების წესს,
რომელებიც ქმნიან ან აწარმოებენ მსხვილფეხა საქონლის წმინდა სანაშენე ჯიშების
,,ნახირის წიგნს“.
1987 წლის 18 ივნისის ევროსაბჭოს 87/328/EEC დირექტივა, რომელიც ეხება წმინდა 2026
ჯიშის მსხვილფეხა საქონლის მოშენებისთვის დაშვებას.
1994 წლის 23 ივნისის ევროსაბჭოს 94/28/EC დირექტივა, რომელიც ადგენს 2026
ზოოტექნიკურ და გენეოლოგიურ პირობებს, მესამე ქვეყნებიდან ცხოველების,
მათი სპერმის, კვერცხუჯრედის და ემბრიონის იმპორტთან დაკავშირებით.
1992 წლის 29 აპრილის ევროსაბჭოს 92/35/EEC დირექტივა, რომელიც ეხება ცხენის 2026
აფრიკულ დაავადებასთან ბრძოლის ღონისძიებების და კონტროლის წესებს.
1990 წლის 26 ივნისის ევროსაბჭოს 90/429/EEC დირექტივა, რომელიც ადგენს 2026
ცხოველთა ჯანმრთელობის დაცვის მოთხოვნებს ღორის სახეობის შინაური
ცხოველის სპერმით ვაჭრობასთან დაკავშირებით.
2012 წლის 1 მარტის ევროკომისიის 2012/137/EU დამნერგავი გადაწყვეტილება, 2027
რომელიც ეხება ღორის სახეობის ცხოველების სპერმის იმპორტს ევროკავშირში.
1988 წლის 19 დეკემბრის ევროსაბჭოს 88/661/EEC დირექტივა, რომელიც ეხება 2027
ღორის სახეობის მოშენების ზოოტექნიკურ სტანდარტებს.
1990 წლის 26 ივნისის ევროსაბჭოს 90/428/EEC დირექტივა, რომელიც ეხება 2027
შეჯიბრებებში მონაწილე ცხენისებრთა ვაჭრობას და ადგენს მსგავსი შეჯიბრებების
ჩატარებისთვის პირობებს.

სექცია 2 – სურსათის უვნებლობა
2002 წლის 28 იანვრის ევროპის პარლამენტის და საბჭოს (EC) No 178/2002 2015
რეგულაცია, რომელიც ადგენს სურსათის კანონმდებლობის ზოგადი პრინციპებსა
და მოთხოვნებს, აფუძვნებს ევროპის სურსათის უვნებლობის ორგანოს და ადგენს
პროცედურებს სურსათის უვნებლობაის საკითხებზე.
2011 წლის 10 იანვრის ევროკომისიის (EU) No 16/2011 რეგულაცია, რომელიც ადგენს 2015
სურსათის და ცხოველის საკვებთან დაკავშირებით სწრაფი განგაშის სისტემის
განმახორციელებელ ზომებს.
2004 წლის 29 აპრილის ევროკომისიის 2004/478/EC გადაწყვეტილება 2015
სურსათის/ცხოველის საკვების
კრიზისული მდგომარეობის მართვის ზოგადი
გეგმის მიღების შესახებ.
2004 წლის 29 აპრილის ევროპის პარლამენტის და საბჭოს (EC) No 852/2004 2015
რეგულაცია სურსათის პროდუქტების ჰიგიენის შესახებ.
2004 წლის 29 აპრილის ევროპის პარლამენტის და საბჭოს (EC)No 853/2004 2015
რეგულაცია, რომელიც ადგენს ცხოველური წარმოშობის სურსათის ჰიგიენის
სპეციალურ წესებს.
2005 წლის 15 ნოემბრის ევროკომისიის (EC) No 2073/2005 რეგულაცია სურსათის 2015
პროდუქტებში მიკრობიოლოგიური მაჩვენებლების შესახებ.
2005 წლის 5 დეკემბრის ევროკომისიის No 2074/2005 რეგულაცია, რომელიც ადგენს 2015
დამნერგავ ღონისძიებებს ევროპის პარლამენტის და საბჭოს (EC) No 853/2004
რეგულაციით გათვალისწინებული გარკვეული პროდუქტებისთვის და ევროპის
პარლამენტის და საბჭოს (EC)No 854/2004 რეგულაციის შესაბამისად ოფიციალური
კონტროლის განხორციელებისთვის ევროპის პარლამენტისა და საბჭოს (EC) No
852/2004 რეგულაციისა და ევროპის პარლამენტისა და საბჭოს (EC) No 882/2004
რეგულაციის დეროგაციისა და ევროპის პარლამენტისა და საბჭოს (EC) No 853/2004
რეგულაციასა და (EC) No 854/2004 რეგულაციაში შესწორების შეტანის მეშვეობით.
2004 წლის 29 აპრილის ევროპის პარლამენტის და საბჭოს (EC) No 882/2004 2015
რეგულაცია სურსათის და ცხოველის საკვების კანონმდებლობის, ცხოველთა
ჯანმრთელობის და კეთილდღეობის წესების
შესაბამისობის შემოწმების
უზრუნველყოფის მიზნით ოფიციალური კონტროლის განხორციელების შესახებ.
2004 წლის 29 აპრილის ევროპის პარლამენტისა და საბჭოს (EC) No 854/2004 2015
რეგულაცია, რომელიც ადგენს
ადამიანის მოხმარებისთვის განკუთვნილი
ცხოველური წარმოშობის სურსათის ოფიციალური კონტროლის ორგანიზების
სპეციალური წესებს.
2011 წლის 19 სექტემბრის ევროკომისიის (EU) No 931/2011 განმახორციელებელი 2015
რეგულაცია ევროპის პარლამენტის და საბჭოს (EC) No 178/2002 რეგულაციით
დადგენილი მიკვლევადობის მოთხოვნების შესახებ.
1996 წლის 29 აპრილის საბჭოს 96/23/EC დირექტივა ცოცხალ ცხოველებში და 2015
მათგან დამზადებულ პროდუქტებში განსაზღვრული ნივთიერებების და მათი

ნარჩენების მონიტორინგის ღონისძიებების შესახებ და აუქმებს 85/358/EEC და
86/469/EEC დირექტივებსა და 89/187/EEC და 91/664/EEC გადაწყვეტილებებს.
1997 წლის 27 ოქტომბრის ევროკომისიის 97/747/EC გადაწყვეტილება, განსაზღვარვს 2015
ზოგიერთ ცხოველურ პროდუქტში განსაზღვრული ნივთიერებებისა და მათი
ნარჩენების
მონიტორინგისთვის
საბჭოს
96/23/EC
დირექტივით
გათვათვალისწინებული სინჯის აღების დონეებსა და სიხშირეს.
1996 წლის 29 აპრილის საბჭოს 96/22/EC დირექტივა მესაქონლეობაში ჰორმონული 2015
ან თირეოსტატიკური მოქმედების განსაზღვრული ნივთიერებებისა და ბეტააგონისტების გამოყენების აკრძალვის შესახებ და აუქმებს 81/602/EEC, 88/146/EEC და
88/299/EEC დირექტივებს.
1993 წლის 8 თებერვლის საბჭოს (EEC) No 315/93 რეგულაცია, ადგენს სურსათში 2015
დამაბინძურებლებისთვის ევროკავშირის პროცედურებს .
2000 წლის 17 ივლისის ევროპის პარლამენტის და საბჭოს (EC) No 1760/2000 2015
რეგულაცია, აარსებს მსხვილფეხა რქოსანი პირუტყვის იდენტიფიცირებარეგისტრაციის სისტემას და საქონლის ხორცისა და ხორცის პროდუქტების
ეტიკეტირებასთან დაკავშირებითდა აუქმებს საბჭოს (EC) No 820/97 რეგულაციას.
2006 წლის 19 დეკემბრის ევროკომისიის (EC) No 1881/2006 რეგულაცია, ადგენს 2015
სურსათის პროდუქტებში გარკვეული დამაბინძურებლების ზღვრულ დონეებს.
2002 წლის 12 აგვისტოს ევროკომისიის 2002/657/EC საბჭოს 96/23/EC დირექტივის 2016
განმახორციელებელი გადაწყვეტილება გამოკვლევის ანალიტიკური მეთოდების
განხორციელების და მათი შედეგების ინტერპრეტაციის შესახებ.
2006 წლის 29 სექტემბრის ევროკომისიის 2006/677/EC გადაწყვეტილება, ადგენს 2016
სახელმძღვანელოებს, რომლებიც აყალიბებს აუდიტის ჩატარების კრიტერიუმებს
ევროპის პარლამენტის და საბჭოს (EC) No 882/2004 რეგულაციის შესაბამისად
სურსათისა და ცხოველის საკვების კანონმდებლობის, ცხოველთა ჯანმრთელობისა
და კეთილდღეობის წესების
შესაბამისობის შემოწმების ოფიციალური
კონტროლის განხორციელების შესახებ.
2005 წლის 23 თებერვლის ევროპის პარლამენტის და საბჭოს (EC) No 396/2005 2016
რეგულაცია მცენარეული და ცხოველური წარმოშობის სურსათში და ცხოველის
საკვებში პესტიციდების ნარჩენების ზღვრულ დონეებს და ცვლილება შეაქვს
საბჭოს 91/414/EEC დირექტივაში.
2011 წლის 25 ოქტომბრის ევროპის პარლამენტის და საბჭოს (EU) No 1169/2011 2016
რეგულაცია მომხმარებლისათვის სურსათთან დაკავშირებული ინფორმაციის
მიწოდების შესახებ და ცვლილება შეაქვს ევროპის პარლამენტის და საბჭოს : (EC) No
1924/2006 და (EC) No 1925/2006 რეგულაციებში, და აუქმებს ევროკომისიის
87/250/EEC დირექტივას, საბჭოს 90/496/EEC, ევროკომისიის 1999/10/EC დირექტივას,
ევროპის პარლამენტის და საბჭოს 2000/13/EC
დირექტივას, ევროკომისიის
2002/67/EC და 2008/5/EC დირექტივებს და ევროკომისიის (EC) No 608/2004
რეგულაციის EEA მნიშვნელობის მქონე ტექსტს .

2006 წლის 20 დეკემბრის ევროპის პარლამენტისა და საბჭოს (EC) No 1924/2006 2016
რეგულაცია კვებით ღირებულებასთან და ჯანმრთელობასთან დაკავშირებული
მონაცემების სურსათზე განთავსების შესახებ.
2012 წლის 8 ნოემბრის ევროკომისიის (EU) No 1047/2012, რომელსაც ცვლილება 2016
შეაქვს (EC) No 1924/2006 რეგულაციაში კვებითი ღირებულების მონაცემების სიის
შესახებ.
2013 წლის 24 იანვრის ევროკომისიის 2013/63 განმახორციელებელი 2016
გადაწყვეტილება, რომელიც იღებს სახელმძღვენელოებს ევროპის პარლამენტის და
საბჭოს (EC) No 1924/2006 რეგულაციის მე-10 მუხლით დადგენილი
ჯანმრთელობასთან დაკავშირებული მონაცემების სპეცილური პირობების
დანერგვის მიზენით.
2008 წლის 16 დეკემბრის ევროპის პარლამენტისა და საბჭოს (EC) No 1333/2008 2016
რეგულაცია საკვებდანამატების შესახებ.
2006 წლის 20 დეკემბრის ევროპის პარლამენტის და საბჭოს (EC) No 1925/2006 2016
რეგულაცია
სურსათში ვიტამინების, მინერალებისა და გარკვეული სხვა
ნივთიერებების დამატების შესახებ.
2009 წლის 30 ნოემბრის ევროკომისიის (EC) No 1170/2009 რეგულაცია, რომელსაც 2016
ცვლილება შეაქვს ევროპის პარლამენტისა და საბჭოს 2002/46/EC რეგულაციასა და
(EC) No 1925/2006 რეგულაციაში, იმ ვიტამინების და მინერალების სიისა და მათი
ფორმების შესახებ, რომლებიც შეიძლება დაემატოს საკვებს საკვები დანამატების
ჩათვლით.
2009 წლის 22 დეკემბრის ევროკომისიის (EU) No 37/2010 რეგულაცია 2016
ფარმაკოლოგიურად აქტიური ნივთიერებებსა და მათ კლასიფიკაციის შესახებ
ცხოველური წარმოშობის სურსათში ნარჩენების ზღვრულად დასაშვები
რაოდენობების შესახებ.
2006 წლის 23 თებერვლის ევროკომისიის (EC) No 401/2006 რეგულაცია, ადგენს 2016
სინჯის აღებისა და გამოკვლევის ჩატარების მეთოდებს სურსათში მიკოტოქსინების
დონის ოფიციალური კონტროლის მიზნით.
2007 წლის 28 მარტის ევროკომისიის (EC) No 333/2007 რეგულაცია, ადგენს 2016
სურსათში ტყვიის, კადმიუმის, ვერცხლისწყლის, არაორგანული კალის, 3-MCPD-ის
და ბენზ(ა)პირენის დონის სახელმწიფო კონტროლის მიზნით სინჯის აღებისა და
გამოკვლევის ჩატარების მეთოდებს.
1994 წლის 20 მაისის ევროკომისიის 94/360/EC რეგულაცია საბჭოს 90/675/EEC 2017
დირექტივის შესაბამისად მესამე ქვეყნებიდან შემოტანილი გარკვეული
პროდუქტების პარტიებზე ფიზიკური შემოწმების შემცირებული პერიოდულობით
ჩატარების შესახებ.
2011 წლის 13 დეკემბრის ევროპის პარლამენტის და საბჭოს 2011/91/EU დირექტივა 2017
საიდენტიფიკაციო აღნიშვნებისა და ნიშნების შესახებ, რომელიც მიუთითებს

სურსათის კუთვნილებას ამა თუ იმ პარტიისადმი.
1992 წლის 14 ნოემბრის საბჭოს 92/608/EEC გადაწყვეტილება, რომელიც ადგენს 2017
უშუალოდ
ადამიანის
მოხმარებისთვის
განკუთვნილი
თერმულად
დამუშავებული რძის ანალიზისა და დატესტვის მეთოდებს.
2009 წლის 24 ივლისის ევროკომისიის (EC) No 669/2009 რეგულაცია, რომლითაც 2017
სრულდება ევროპის პარლამენტისა და საბჭოს (EC) No 882/2004 რეგულაცია,
რომელიც ეხება არაცხოველური წარმოშობის სურსათისა და ცხოველის საკვების
იმპორტთან დაკავშირებულ გაზრდილი სიხშირის სახელმწიფო კონტროლს და
ცვლილება შეაქვს 2006/504/EC გადაწყვეტილებაში.
2000 წლის 28 მარტის ევროკომისიის (EC) No 645/2000 რეგულაცია, ადგენს საბჭოს 2017
86/362/EEC დირექტივის მე-7 მუხლისა და საბჭოს 90/642/EEC დირექტივის მე-4
მუხლის
განსაზღვრული დებულებების გამართული ფუნქციონირებისთვის
საჭირო დეტალურ განმახორციელებელ წესებს ბურღულეულში და მცენარეული
წარმოშობის პროდუქტში, მათ შორის ხილსა და ბოსტნეულში, პესტიციდების
ნარჩენების ზღვრული დონის მონიტორინგისთვის საჭირო ღონისძიებებს.
2012 წლის 8 ივნისის ევროკომისიის (EU) No 489/2012 განმახორციელებელი 2017
რეგულაცია, ადგენს განმახორციელებელ წესებს ევროპის პარლამენტისა და საბჭოს
(EC) No 1925/2006 რეგულაციის სურსათში ვიტამინების, მინერალებისა და
გარკვეული სხვა ნივთიერებების დამატების შესახებ მე-16 მუხლის გამოყენების
მიზნით.
2012 წლის 11 აპრილის ევროპის პარლამენტის და საბჭოს (EU) No 307/2012 2017
რეგულაცია, ადგენს განმახორციელებელ წესებს ევროპის პარლამენტის და საბჭოს
(EC) No 1925/2006 რეგულაციის სურსათში ვიტამინების, მინერალებისა და
გარკვეული სხვა ნივთიერებების დამატების შესახებ მე-8 მუხლის გამოყენების
მიზნით.
2013 წლის 12 ივნისის ევროპის პარლამენტის და საბჭოს (EU) No 609/2013 2017
რეგულაცია ჩვილი და მცირე ასაკის ბავშვებისთვის, სპეციალური სამედიცინო
მიზნებისათვისა და წონის კონტროლის მიზნით მთლიანი საკვები რაციონის
ჩანაცვლებისთვის განკუთვნილი სურსათის შესახებ და აუქმებს საბჭოს 92/52/EEC
დირექტივას, ევროკომისიის 96/8/EC, 1999/21/EC, 2006/125/EC და 2006/141/EC
დირექტივებს, ევროპის პარლამენტისა და საბჭოს 2009/39/EC დირექტივას და
საბჭოსა და ევროკომისიის (EC) No 41/2009 და (EC) No 953/2009 რეგულაციებს.
2008 წლის 16 დეკემბრის ევროპის პარლამენტის და საბჭოს (EC) No 1331/2008 2017
რეგულაცია,
ადგენს
საკვებდანამატების,
საკვები
ფერმენტებისა
და
არომატიზატორებისათვის საერთო ავტორიზაციის პროცედურებს.
2011 წლის 10 მარტის ევროკომისიის (EU) No 234/2011 რეგულაცია, რომლითაც 2018
სრულდება ევროპის პარლამენტის და საბჭოს (EC) No 1331/2008 რეგულაცია,
რომელიც
ადგენს
საკვებდანამატების,
საკვები
ფერმენტებისა
და
არომატიზატორებისათვის საერთო საავტორიზაციო პროცედურებს.

2010 წლის 25 მარტის ევროკომისიის (EU) No 257/2010 რეგულაცია, ევროპის 2018
პარლამენტისა და საბჭოს (EC) No 1333/2008 რეგულაცის შესაბამისად ადგენს
დამტკიცებული საკვებდანამატების ხელმეორედ შეფასების პროგრამას.
2004 წლის 27 ოქტომბრის ევროპის პარლამენტისსა და საბჭოს 1935/2004/EC 2018
რეგულაცია სურსათთან შეხებაში მყოფი მასალებისა და ნივთების შესახებ.
2003 წლის 22 სექტემბრის ევროპის პარლამენტის და საბჭოს (EC) No 1830/2003 2018
რეგულაცია გენ-მოდიფიცირებული ორგანიზმების მიკვლევადობისა და
მარკირების, გენ-მოდიფიცირებული ორგანიზმებიდან ნაწარმოები სურსათისა და
ცხოველის საკვების მიკვლევადობის შესახებ და ცვლილება შეაქვს 2001/18/EC
დირექტივაში.
2004 წლის 4 ოქტომბრის ევროკომისიის 2004/787/EC რეკომენდაცია
(EC) No 2018
1830/2003 რეგულაციის კონტექსტიდან გამომდინარე გენ-მოდიფიცირებული
ორგანიზმების და გენ-მოდიფიცირებული ორგანიზმებიდან ან მათი შემცველობის
მქონე პროდუქტიდან წარმოებული მასალის სინჯის აღებისა და აღმოჩენის
ტექნიკური სახელმძღვანელოს შესახებ.
2003 წლის 22 სექტემბრის ევროპის პარლამენტის და საბჭოს (EC) N° 1829/2003 2018
რეგულაცია გენ-მოდიფიცირებული სურსათისა და ცხოველის საკვების შესახებ.
2007
წლის
21
მაისის
ევროკომისიის
2007/363/EC
გადაწყვეტილება 2019
სახელმძღვანელოების შესახებ, რომლებიც დაეხმარება წევრ ქვეყნებს ერთიანი
ინტეგრირებული მრავალწლიანი ეროვნული კონტროლის გეგმის შემუშავებაში
ევროპის პარლამენტისა და საბჭოს (EC) No 882/2004 რეგულაციის
გათვალისწინებით.
2012 წლის 9 მარტის ევროკომისიის (EU) No 231/2012 რეგულაცია, ადგენს ევროპის 2019
პარლამენტისა და საბჭოს (EC) No 1333/2008 რეგულაციის მე-2 და მე-3 დანართებში
მოცემული საკვებდანამატების სპეციფიკაციებს.
1997 წლის 27 იანვრის ევროპის პარლამენტის და საბჭოს (EC) No 258/97 რეგულაცია 2019
ახალი სახეობის სურსათისა და მისი ინგრედიენტების შესახებ.
1997 წლის 29 ივლისის ევროკომისიის 97/618/EC რეკომენდაცია იმ ინფორმაციის 2019
მეცნიერული ასპექტების და პრეზენტაციის შესახებ, რომელიც აუცილებელია
ახალი სახეობის სურსათისა და საკვები ინგრედიენტების ბაზარზე
განსათავსებლად საჭირო განცხადებების მხარდასაჭერად და საწყისი შეფასების
ანგარიშების მოსამზადებლად ევროპის პარლამენტისა და საბჭოს (EC) No 258/97
რეგულაციის შესაბამისად.
2006 წლის 22 დეკემბრის ევროკომისიის (EC) No 2023/2006 რეგულაცია სურსათთან 2019
შეხებაში მყოფი მასალებისა და ნივთების კარგი საწარმოო პრაქტიკის შესახებ.
2004 წლის 6 აპრილის ევროკომისიის (EC) No 641/2004 რეგულაცია, (EC) No 1829/2003 2019
რეგულაციის იმპლემენტაციის დეტალური წესების შესახებ, რომელიც შეეხება
ახალი გენ-მოდიფიცირებული სურსათისა და ცხოველის საკვების ავტორიზების
გამოყენებას და არსებული პროდუქტისა და გენ-მოდიფიცირებული ნივთიერების,

რომელსაც ხელი შეეწყო შესაბამისი რისკის შეფასების მეშვეობით, შემთხვევითი ან
ტექნიკურად გარდაუვალი არსებობის შეტყობინებას.
2013 წლის 27 მარტის ევროკომისიის 2013/165 რეკომენდაცია მარცვლეულსა და 2019
მარცვლეულის პროდუქტებში T-2 და HT-2 ტოქსინების შესახებ.
2008 წლის 16 დეკემბრის ევროპის პარლამენტის და საბჭოს (EC) No 1332/2008 2020
რეგულაცია საკვები ფერმენტების შესახებ და ცვლილება შეაქვს საბჭოს 83/417/EEC
დირექტივაში, საბჭოს (EC) No 1493/1999 რეგულაციაში, 2000/13/EC დირექტივაში,
საბჭოს 2001/112/EC დირექტივასა და (EC) No 258/97 რეგულაციაში.
2008 წლის 16 დეკემბრის ევროპის პარლამენტის და საბჭოს (EC) No 1334/2008 2020
რეგულაცია
სურსათში/ზე
გამოსაყენებელი
არომატიზატორებისა
და
არომატიზატორის თვისებების მქონე გარკვეული სურსათის ინგრედიენტების
შესახებ და ცვლილება შეაქვს საბჭოს 1601/91 რეგულაციაში, (EC) No 2232/96 და (EC)
110/2008 რეგულაციებში და 2000/13/EC დირექტივაში.
2012 წლის 1 ოქტომბრის ევროკომისიის (EU) No 873/2012 რეგულაცია, ევროპის 2020
პარლამენტისა და საბჭოს (EC) No 1334/2008 რეგულაციის პირველი დანართით
მოცემული არომატიზატორების ერთიან სიასთან და საწყის ნივთიერებებთან
დაკავშირებული გარდამავალი დებულებების შესახებ.
1978 წლის 30 იანვრის საბჭოს 78/142/EEC დირექტივა სურსათთან შეხებაში მყოფი 2020
ვინილ-ქლორიდის მონომერის შემცველ მასალებისა და ნივთების შესახებ წევრ
სახელმწიფოთა კანონმდებლობის დაახლოების თაობაზე.
1992 წლის 13 იანვრის ევროკომისიის 92/2/EEC დირექტივა, ადგენს ადამიანის 2020
მოხმარებისთვის განკუთვნილი სწრაფად გაყინული სურსათის ტემპერატურის
ოფიციალური კონტროლის განხორციელებისათვის სინჯის აღების პროცედურებსა
და ანალიზის ერთიანი მეთოდების.
1988 წლის 21 დეკემბრის საბჭოს 89/108/EEC დირექტივა ადამიანის 2020
მოხმარებისთვის განკუთვნილი სწრაფად გაყინული სურსათის შესახებ
დაკავშირებული წევრ სახელმწიფოთა კანონების დაახლოების თაობაზე.
2005 წლის 12 იანვრის ევროკომისიის (EC) No 37/2005 რეგულაცია ადამიანის 2020
მოხმარებისთვის
განკუთვნილი
სწრაფად
გაყინული
სურსათის
ტრანსპორტირების, დასაწყობების და შენახვის ადგილებში ტემპერატურის
მონიტორინგის შესახებ.
2005 წლის 21 ივნისის ევროკომისიის 2005/463/EC გადაწყვეტილება, აყალიბებს 2020
ქსელურ ჯგუფს გენ-მოდიფიცირებული, ტრადიციული და ორგანული მოსავლის
თანაარსებობასთან დაკავშირებული ინფორმაციის გაცვლისა და კოორდინირების
მიზნით.
2009 წლის 13 ოქტომბრის ევროკომისიის 2009/770/EC გადაწყვეტილება, რომელიც 2020
ადგენს სტანდარტული ანგარიშგების ფორმატებს გენ-მოდიფიცირებული
ორგანიზმების ან მათი შემცველი პროდუქტების, ბაზარზე განთავსების მიზნით,
გარემოში განზრახ გაშვებაზე მონიტორინგის შედეგების წარმოდგენის მიზნით,

ევროპის პარლამენტისა და საბჭოს 2001/18/EC დირექტივის შესაბამისად.
2012 წლის 1 ოქტომბრის ევროკომისიის (EU) No 872/2012 განმახორციელებელი 2021
რეგულაცია, ამტკიცებს არომატიზატორი ნივთიერებების სიას, რომელიც
განსაზღვრულია ევროპის პარლამენტის და საბჭოს (EC) No 2232/96 რეგულაციით,
შეაქვს ეს სია ევროპის პარლამენტისა და საბჭოს (EC) No 1334/2008 რეგულაციის
დანართი I-ში და აუქმებს ევროკომისიის (EC) No 1565/2000 რეგულაციის და
ევროკომისიის 1999/217/EC გადაწყვეტილებას.
2003 წლის 10 ნოემბრის ევროპის პარლამენტისა და საბჭოს (EC) No 2065/2003 2021
რეგულაცია
სურსთში ან სურსათზე შესაბოლად გამოყენებული ან
გამოყენებისთვის განკუთვნილი არომატიზატორების შესახებ.
2013 წლის 10 დეკემბრის ევროკომისიის (EU) No 1321/2013 განმახორციელებელი 2021
რეგულაცია,
რომელიც
აყალიბებს
შესაბოლად
გამოსაყენებელი
არომატიზატორების პირველადი პროდუქტების ერთიან ჩამონათვალს, რომელთა
გამოყენება ნებადართულია სურსათში ან სურსათზე და/ან მათგან მიღებული
შესაბოლი არომატიზატორების წარმოებაში.
1993 წლის 15 მარტის ევროკომისიის 93/11/EEC დირექტივა N-ნიტროზამინების და 2021
N-ნიტროზული ნივთიერებების პოლიმერებიდან ან რეზინის საწოვარებიდან
გამოყოფის შესახებ.
2005 წლის 18 ნოემბრის ევროკომისიის (EC) No 1895/2005 რეგულაცია სურსათთან 2021
შეხებაში
მყოფი მასალებისა და ნივთების
შემადგენლობაში გარკვეული
ეპოქსიდური წარმონაქმნების გამოყენების შეზღუდვის შესახებ.
2010 წლის 13 ივლისის ევროკომისიის 2010/C 200/01 რეკომენდაცია ჩვეულებრივ და 2021
ორგანულ
მარცვლეულში
გენ-მოდიფიცირებული
ორგანიზმების
გაუთვალისწინებელი
თანაარსებობის
თავიდან
აცილების
მიზნითსახელმძღვანელოს დადგენის თაობაზე.
2006 წლის 19 დეკემბრის ევროკომისიის (EC) No 1882/2006 რეგულაცია, ადგენს 2021
განსაზღვრულ სურსათში ნიტრატების დონის სახელმწიფო კონტროლის მიზნით
სინჯის აღებისა და ანალიზის ჩატარების მეთოდებს.
1986 წლის 11 სექტემბრის ევროკომისიის 86/474/EEC გადაწყვეტილება არა-წევრი 2022
ქვეყნებიდან იმპორტის დროს მსხვილფეხა რქოსანი პირუტყვის, ღორის და ახალი
ხორცის ადგილზე ინსპექტირების განხორციელების შესახებ.
2002 წლის 10 ივნისის ევროპის პარლამენტისა და საბჭოს 2002/46/EC დირექტივა 2022
საკვების დანამატების შესახებ
წევრ სახელმწიფოთა კანონმდებლობის
დაახლოების თაობაზე.
2011 წლის 14 იანვრის ევროკომისიის (EU) No 10/2011 რეგულაცია სურსათთან 2022
შეხებაში მყოფი პლასტმასის მასალებისა და ნივთების შესახებ.
ევროპის პარლამენტისა და საბჭოს 2009/54/EC დირექტივა ბუნებრივი მინერალური 2022

წყლების მოპოვებისა და ბაზარზე გატანის შესახებ.
2003 წლის 16 მაისის ევროკომისიის 2003/40/EC დირექტივა, ადგენს ბუნებრივი 2022
მინერალური
წყლების
შემადგენელი
კომპონენტების
ჩამონათვალს,
კონცენტრაციის დონეებისა და მარკირებებასთან დაკავშირებულ მოთხოვნებს,
აგრეთვე ბუნებრივი მინერალური წყლებისა და წყაროს წყლების ოზონით
გამდიდრებული აირით დამუშავების პირობებს.
2009 წლის 6 მაისის ევროპის პარლამენტის და საბჭოს 2009/41/EC დირქტივა გენ- 2022
მოდიფიცირებული
მიკრო-ორგანიზმების
შეზღუდული
რაოდენობით
გამოყენების შესახებ.
2013 წლის 13 დეკემბრის ევროკომისიის No 1337/2013 განმახორციელებელი 2022
რეგულაცია, რომელიც აყალიბებს ევროპის პარლამენტისა და საბჭოს (EU) No
1169/2011 რეგულაციის გამოყენების წესებს, რომელიც ეხება წარმოშობის ქვეყნის ან
ადგილის მითითებას ახალი, გაციებული ან გაყინული ღორის, ცხვრის, თხის და
ფრინველის ხორცისთვის გამოყენების შესახებ.
2010 წლის 9 თებერვლის ევროკომისიის (EU) No 115/2010 რეგულაცია, ადგენს 2023
ბუნებრივი მინერალური წყლებიდან და წყაროს წყლებიდან ფტოროვანი ნაერთის
მოცილების მიზნით აქტივირებული ალუმინის გამოყენების პირობებს.
2000 წლის 27 სექტემბრის ევროკომისიის 2000/608/EC გადაწყვეტილება გენ- 2023
მოდიფიცირებული მიკრო-ორგანიზმების 90/219/EEC დირექტივის III დანართის
შესაბამისად რისკის შეფასების ინსტრუქციების შესახებ.
2012 წლის 11 იანვრის ევროკომისიის (EU) No 28/2012 რეგულაცია, ადგენს 2023
ევროკავშირში გარკვეული კომბინირებული პროდუქტების იმპორტისა და
ტრანზიტისთვის საჭირო სერთიფიცირების მოთხოვნებს და ცვლილება შეაქვს
2007/275/EC გადაწყვეტილებასა და (EC) No 1162/2009 რეგულაციაში.
2005 წლის 11 იანვრის ევროკომისიის 2005/34/EC გადაწყვეტილება, ადგენს მესამე 2023
ქვეყნებიდან იმპორტირებულ ცხოველური წარმოშობის სურსათში ზოგიერთ
ნარჩენებზე ცდების ჩატარების ერთიან სტანდარტებს.
1982 წლის 18 ოქტომბრის საბჭოს 82/711/EEC დირექტივა, ადგენს სურსათთან 2023
შეხებაში
მყოფი პლასტმასის მასალებისა და ნივთების შემადგენელი
კომპონენტებისათვის მიგრაციის გამოკვლევისთვის აუცილებელ ძირითად წესებს.
1984 წლის 15 ოქტომბრის საბჭოს 84/500/EEC დირექტივა სურსათთან შეხებაში 2023
მყოფი კერამიკის ნივთების შესახებ წევრ სახელმწიფოთა კანონებმდებლობების
დაახლოების თაობაზე.
1996 წლის 26 თებერვლის ევროკომისიის 96/8/EC დირექტივა წონაში დაკლების 2023
მიზნით დაბალი ენერგეტიკული ღირებულების დიეტებისთვის განკუთვნილი
სურსათის შესახებ.
2002 წლის 3 ოქტომბრის საბჭოს 2002/812/EC გადაწყვეტილება ევროპის 2023
პარლამენტისა და საბჭოს 2001/18/EC დირექტივის შესაბამისად გენ-

მოდიფიცირებული ორგანიზმების ან მათი შემცველობის მქონე პროდუქტების
ბაზარზე გატანასთან დაკავშირებით
შემაჯამებელი ინფორმაციის ფორმატის
შესახებ.
2013 წლის 11 მარტის ევროკომისიის (EU) No 210/2013 რეგულაცია ევროპის 2024
პარლამენტისა და საბჭოს (EC) No 852/2004 რეგულაციის მიხედვით ღივების
მწარმოებელ საწარმოთა აღიარების თაობაზე.
2014 წლის 28 მაისის ევროკომისიის (EU) No 579/2014 რეგულაცია იძლევა საბჭოს (EC) 2024
No 852/2004 რეგულაციის II დანართის ზოგიერთი დებულებების დარღვევის
უვლებას, რომლებიც ეხება თხევადი ზეთისა და ცხიმის ზღვით ტრანსპორტირებას.
2012 წლის 16 მაისის ევროკომისიის (EU) No 432/2012 რეგულაცია, ადგენს 2024
ჯანმრთელობასთან დაკავშირებით სურსათზე განთავსებული დასაშვები
მონაცემების ჩამონათვალს, გარდა იმ მონაცემებისა, რომელიც მიანიშნებს
დაავადებათა რისკის შემცირებაზე და ბავშვების განვითარებასა და
ჯანმრთელობაზე.
1985 წლის 19 დეკემბრის საბჭოს 85/572/EEC დირექტივა, ადგენს სურსათთან 2024
შეხებაში
მყოფი
პლასტმასის მასალებისა და ნივთების შემადგენელი
კომპონენტების მიგრაციის გამოცდის დროს გამოსაყენებელი იმიტატორების
ჩამონათვალს.
2009 წლის 10 თებერვლის ევროკომისიის (EC) No 124/2009 რეგულაცია, აწესებს 2024
სურსათში კოკციდიოსტატების და ჰისტამონოსტატების მაქსიმალურ დასაშვებ
დონეებს, რომელიც გამომდინარეობს ცხოველის არა-მიზნობრივ საკვებში ამ
ნივთიერებების გარდაუვალი გადატანისგან.
2007 წლის 29 ივნისის ევროკომისიის 2007/42/EC დირექტივა სურსათთან შეხებაში 2024
მყოფი გადამუშავებული ცელულოზას ცელოფნისგან დამზადებული მასალისა და
ნივთების შესახებ.
2011 წლის 23 აგვისტოს ევროკომისიის 2011/516/EU რეკომენდაცია სურსათსა და 2025
ცხოველის საკვებში დიოქსინების, ფურანების და პოლიქლორიდული
ბიფენილების რაოდენობის შემცირების შესახებ.
ევროკომისიის 2006 წლის 16 ნოემბრის 2006/794/EC რეკომენდაცია სურსათში 2025
დიოქსინების, დიოქსინის მსგავსი პოლიქლორიდული ბიფენილის და
დიოქსინისგან განსხვავებული პოლიქლორიდული ბიფენილების
დონეების
მონიტორინგის თაობაზე.
2014 წლის 2 ივნისის ევროკომისიის (EU) No 589/2014 რეგულაცია, ადგენს გარკვეულ 2025
საკვებ პროდუქტებში დიოქსინების, დიოქსინის მსგავსი პოლიქლორიდული
ბიფენილის და დიოქსინისგან განსხვავებული პოლიქლორიდული ბიფენილების
დონეების კონტროლის მიზნით სინჯის აღებისა და ანალიზის ჩატარების
მეთოდებს და აუქმებს (EU) No 252/2012 რეგულაციას.
2013 წლის 3 აპრილის ევროკომისიის (EU) No 503/2013 განმახორციელებელი 2025
რეგულაცია გენ-მოდიფიცირებული სურსათისა და ცხოველის საკვების

ავტორიზების განაცხადის შესახებ ევროპის პარლამენტისა და საბჭოს (EC) No
1829/2003 რეგულაციის შესაბამისად ცვლილება შეაქვს ევროკომისიის (EC) No
641/2004 და (EC) No 1981/2006 რეგულაციებში.
2003 წლის 11 აგვისტოს ევროკომისიის 2003/598/EC რეკომენდაცია ვაშლის წვენში 2026
და სხვა ვაშლის წვენის შემცველ სასმელებში პატულინის მინარევის აღკვეთისა და
შემცირების თაობაზე.
1999 წლის 22 თებერვლის ევროპის პარლამენტისა და საბჭოს 1999/2/EC დირექტივა 2026
მაიონიზებელი
გამოსხივებით
დამუშავებული
სურსათისა
და საკვებ
ინგრედიენტების შესახებ წევრ სახელმწიფოთა კანონმდებლობის დაახლოების
თაობაზე.
ევროპის პარლამენტისა და საბჭოს 1999 წლის 22 თებერვლის 1999/3/EC დირექტივა 2026
მაიონიზებელი
გამოსხივებით
დამუშავებულ
სურსათისა
და საკვები
ინგრედიენტების ერთიანი სიის დადგენის თაობაზე.
2013 წლის 20 სექტემბრის ევროკომისიის (EU) No 907/2013 რეგულაცია, ადგენს 2026
ზოგადი აღწერილობის (დამახასიათებელი მონაცემების) გამოყენებასთან
დაკავშრებული განაცხადის წესებს.
2009 წლის 23 აპრილის ევროპის პარლამენტისა და საბჭოს 2009/32/EC დირექტივა 2026
საკვები პროდუქტების და სურსათის ინგრედიენტების წარმოებაში გამოყენებადი
ექსტრაქციული გამხსნელების შესახებ წევრ სახელმწიფოთა კანონმდებლობის
დაახლოების თაობაზე.
2009 წლის 29 მაისის ევროკომისიის (EC) No 450/2009 რეგულაცია სურსათთან 2026
შეხებაში მყოფი აქტიური და „გონიერი“ მასალებისა და ნივთების თაობაზე.
2011 წლის 22 მარტის ევროკომისიის (EU) No 284/2011 რეგულაცია ჩინური 2026
წარმოშობის ან ჩინეთიდან გამოგზავნილი პოლიამიდის და მელამინის პლასმასის
ჭურჭლის იმპორტის სპეციალური პირობებისა და დეტალური პროცედურების
თაობაზე.
2008 წლის 27 მარტის ევროკომისიის (EC) No 282/2008 რეგულაცია სურსათთან 2026
შეხებაში მყოფი გადამუშავებული პლასმასის მასალისა და საგნების თაობაზე და
ცვლილება შეაქვს (EC) No 2023/2006 რეგულაციაში.
2011 წლის 1 აპრილის ევროკომისიის (EU) No 321/2011 განმახორციელებელი 2026
რეგულაცია, რომელსაც ცვლილება შეაქვს (EU) No 10/2011 რეგულაციაში ბავშვთა
პლასმასის საკვებ ბოთლებში ბიფესფენოლ ა-ს გამოყენების შეზღუდვის შესახებ.
სექცია 3 – მცენარეთა დაცვა
17 ივნისი 2008 წელი კომისიის 2008/61/EC დირექტივა ადგენს პირობებს რომლის 2015
თანახმადაც შესაძლებელია, ევროსაბჭოს 200/29/EC დირექტივის I-V დანართებში
მოცემული გარკვეული მავნე ორგანიზმები, მცენარეები, მცენარეული
პროდუქტები და სხვა ობიექტები,
შემოტანილ იქნას და გადაადგილდეს
ევროკავშირში ან/და დაცულ ზონებში ცდების, სამეცნიერო ან სელექციური

მიზნებისათვის.
2014 წლის 6 თებერვლის კომისიის
2014/63/EU რეკომენდაცია (დასავლეთის 2015
სიმინდის ხოჭოს) Diabrotica virgifera virgifera Le Conte ევროკავშირში ტერიტორიაზე,
სადაც მისი არსებობა დადასტურებულია კონტროლის მიზნით, გასატარებელ
ღონისძიებების თაობაზე.
2004 წლის 15 ოქტომბრის კომისიის 2004/105/EC დირექტივა განსაზღვრავს 2015
ოფიციალური ფიტოსანიტარული სერთიფიკატების ან რე-ექსპორტისთვის
განკუთვნილი ფიტოსანიტარული სერთიფიკატების ფორმებს, რომლებიც თან
ერთვის მესამე ქვეყნებიდან შემოტანილ მცენარეებს, მცენარეთა პროდუქტებსა და
სხვა ობიექტებს და ჩამოთვლილია საბჭოს 2000/29/ EC დირექტივაში.
1994 წლის 21 იანვრის კომისიის 94/3/EC დირექტივა ადგენს ტვირთის დაკავების 2015
ან მავნე ორგანიზმების შესახებ შეტყობინების პროცედურებს, რომელიც მოდის
მესამე ქვეყნიდან და წარმოადგენს გარდაუვალ ფიტოსანიტარიულ საფრთხეს.
2000 წლის 8 მაისის საბჭოს 2000/29/EC დირექტივა მცენარეებისა და მცენარეთა 2016
პროდუქტებისთვის მავნე ორგანიზმების ევროკავშირში შემოტანის და
გავრცელების წინააღმდეგ დამცავი ღონისძიებების თაობაზე.
1992 წლის 3 ნოემბრის კომისიის 92/90/EEC დირექტივა ადგენს ვალდებულებებს 2016
რომლებსაც ექვემდებარება მცენარეების, მცენარეთა პროდუქტებისა და სხვა
ობიექტების მწარმოებლები და იმპორტიორები და ადგენს მათ რეგისტრაციასთან
დაკავშირებულ დეტალებს.
2007 წლის 11 ივნისის საბჭოს 2007/33/EC დირექტივა კარტოფილის ცისტისებური 2016
ნემატოდების კონტროლის თაობაზე და აუქმებს 69/465/EEC დირექტივას.
1998 წლის 20 ივლისის საბჭოს 98/57/EC დირექტივა ა კარტოფილის მურა 2017
სიდამპლის (ვილტის) „Ralstonia solanacearum (Smith) Yabuuchi et al. -ის კონტროლის
თაობაზე.
2004 წლის 7 კომისიის ოქტომბრის 2004/103/EC დირექტივა
გარკვეული 2017
მცენარეების, მცენარეთა პროდუქტებისა და სხვა ობიექტების იდენტურობის და
სიჯანსაღის შემოწმების თაობაზე, რომელიც ჩამოთვლილია საბჭოს 2000/29/EC
დირექტივის V დანართის ,,ბ“ ნაწილში, რომლთა შემოწმება შეიძლება
განხორციელდეს მათი ევროკავშირში შემოტანის პუნქტის გარდა სხვა ადგილზე ან
სხვა ახლომდებარე ადგილზე და განსაზღვრავს ამ შემოწმებებთან დაკავშირებულ
პირობებს.
1993 წლის 4 ოქტომბრის საბჭოს 93/85/EC დირექტივა კარტოფილის რგოლური 2017
სიდამპლის კონტროლის თაობაზე.
2004 წლის 11 ოქტომბრის კომისიის (EC) No 1756/2004 რეგულაცია განსაზღვრავს 2018
გარკვეული მცენარეების, მცენარეთა პროდუქტებისა და სხვა ობიექტების
სიჯანსაღის შემოწმების შემცირების დონეებისა და ფორმისთვის საჭირო
მტკიცებულებებისა და კრიტერიუმების დეტალურ პირობებს, რომელიც

ჩამოთვლილია ევრო დირექტივა 2000/29-ის V დანართის ,,ბ“ ნაწილში.
1998 წლის 15 აპრილის კომისიის 98/22/EC დირექტივა ადგენს საბაჟო-გამშვებ 2018
პუნქტებზე მცენარეთა სიჯანსაღის
შემოწმების მინიმალურ მოთხოვნებს
თანამეგობრობაში, მესამე ქვეყნებიდან შემომავალ მცენარეებსა და მცენარეულ
პროდუქტებზე.
1992 წლის 30 ივლისის კომისიის 92/70/EEC დირექტივა ადგენს თანამეგობრობაში 2018
დაცული ზონების აღიარების მიზნით ჩასატარებელი კვლევების დეტალურ წესებს.
1993 წლის 24 ივნისის კომისიის 93/51/EEC დირექტივა ადგენს გარკვეული 2018
მცენარეების, მცენარეთა პროდუქტების და სხვა ობიექტების დაცული ზონის
გავლით გადაადგილების წესებს და იმ მცენარეების, მცენარეთა პროდუქტების და
სხვა ობიექტების გადაადგილების წესებს, რომლებიც წარმოშობილნი არიან ამ
ზონებიდან ან მოძრაობენ ამ დაცული ზონების შიგნით.
1968 წლის 9 აპრილის საბჭოს
მასალით ვაჭრობას.

68/193/EEC დირექტივა ეხება ვაზის

სათესლე 2018

2008 წლის 15 ივლისის საბჭოს
2008/72/EC დირექტივა ეხება ბოსტნეულის 2018
გასამრავლებელი და სარგავი მასალით ვაჭრობის საკითხებს, გარდა თესლისა.
2011 წლის 10 ივნისის კომისიის (EU) No 544/2011 რეგულაცია, რომლითაც 2018
სრულდება ევროპარლამენტის და საბჭოს (EC) No 1107/2009 რეგულაცია აქტიური
ნივთიერებების მონაცემებთან დაკავშირებული მოთხოვნებთან დაკავშირებით.
2013 წლის 1 მარტის კომისიის (EU) No 283/2013 რეგულაცია ადგენს აქტიური 2018
ნივთიერებების მონაცემებთან დაკავშირებულ მოთხოვნებს ევროპარლამენტისა და
საბჭოს (EC) No 1107/2009 რეგულაციის შესაბამისად, რომელიც ეხება მცენარეთა
დაცვის საშუალებების ბაზარზე განთავსებას.
2002 წლის 11 ივლისის კომისიის 2002/63/EC დირექტივა ადგენს თანამეგობრობის 2018
ნიმუშების აღების მეთოდებს მცენარეული და ცხოველური წარმოშობის
პროდუქტებში პესტიციდების ნარჩენების ოფიციალურ კონტროლის მიზნით, და
აუქმებს 79/700/EEC დირექტივას.
1966 წლის 14 ივნისის საბჭოს
თესლით ვაჭრობის თაობაზე.

66/401/EEC დირექტივა საკვები კულტურების 2019

1966 წლის 14 ივნისის საბჭოს 66/402/EEC დირექტივა მარცვლოვნების თესლით 2019
ვაჭრობის თაობაზე.
2012 წლის 18 სექტემბრის კომისიის (EU) No 844/2012 დამნერგავი რეგულაცია 2019
ადგენს
აქტიური
ნივთიერებების
განახლების
პროცედურების
განხორციელებისთვის საჭირო დებულებებს ევროპარლამენტისა და ევროსაბჭოს
რეგულაციით No 1107/2009’ გათვალისწინებით, რომელიც ეხება მცენარეთა დაცვის
საშუალებების ბაზარზე განთავსებას.
2012 წლის 5 დეკემბრის კომისიის 2012/756/EU დამნერგავი გადაწყვეტილება, 2019

რომელიც ეხება კივის ბაქტერიული კიბოს Pseudomonas syringae pv. actinidiae
Takikawa, Serizawa, Ichikawa, Tsuyumu & Goto-ს გაერთიანებაში შემოტანის და
გავრცელების აღკვეთის მიზნით გასატარებელი ღონისძიებებს.
2008 წლის 29 სექტემბრის საბჭოს 2008/90/EC დირექტივა ხილის წარმოებისთვის 2019
განკუთვნილი ხილის გასამრავლებელი მასალებით და მცენარეებით ვაჭრობის
თაობაზე.
1998 წლის 20 ივლისის საბჭოს 98/56/EC დირექტივა დეკორატიული მცენარეების 2019
გასამრავლებელი მასალით ვაჭრობის თაობაზე.
2002 წლის 13 ივნისის საბჭოს 2002/54/EC დირექტივა ჭარხლის თესლით ვაჭრობის 2019
თაობაზე.
2002 წლის 13 ივნისის საბჭოს
ვაჭრობის თაობაზე.

2002/55/EC დირექტივა ბოსტნეულის თესლით 2019

2012 წლის 1 მარტის კომისიის 2012/138/EU დამნერგავი გადაწყვეტილება ეხება 2020
ჩინური ხარაბუზას (Anoplophora chinensis (Foster)) ევროკავშირში შემოტანისა და
გავრცელების აღკვეთის მიზნით გასატარებელ საგანგებო ღონისძიებებს.
2012 წლის 16 მაისის კომისიის 2012/270/EU დამნერგავი გადაწყვეტილება ეხება 2020
Epitrix cucumeris (Harris), Epitrix similaris (Gentner), Epitrix subcrinita (Lec.) და Epitrix
tuberis (Gentner) ევროკავშირში შემოტანისა და გავრცელების აღკვეთის მიზნით
გასატარებელ საგანგებო ღონისძიებებს.
2002 წლის 13 ივნისის საბჭოს 2002/56/EC დირექტივა კარტოფილის თესლით 2020
ვაჭრობის თაობაზე.
2002 წლის 13 ივნისის საბჭოს 2002/57/EC დირექტივა ზეთოვანი და ბოჭკოვანი 2020
მცენარეების თესლით ვაჭრობის თაობაზე.
1981 წლის 28 ივლისის კომისიის 81/675/EEC გადაწყვეტილება ადგენს კონკრეტულ 2020
დალუქვის სისტემებს, რომლებიც არის „არა-მრავალჯერადი გამოყენების
სისტემები“ საბჭოს დირექტივების 66/400 EEC , 66/401/ EEC, 66/402/EEC, 69/208/ EEC
და 70/458/ EEC მნიშვნელობის ფარგლებში.
2002 წლის 16 დეკემბრის საბჭოს 2003/17/EC გადაწყვეტილება მესამე ქვეყნებში 2020
სათესლე
კულტურებზე
განხორციელებული
საველე
შემოწმებების
ექვივალენტურობის და მესამე
ქვეყნებში წარმოებული
თესლის
ექვივალენტურობის თაობაზე.
2006 წლის 8 თებერვლის კომისიის (EC) No 217/2006 რეგულაცი ადგენს ევროსაბჭოს 2020
N66/401, N66/402, 2002/54, 2002/55 და 2002/57 დირექტივების გამოყენების წესებს
წევრი ქვეყნებისთვის ავტორიზაციასთან დაკავშირებით, რათა დროებით დაუშვან
იმ თესლით ვაჭრობა, რომელიც არ აკმაყოფილებს მინიმალურ გაღივებასთან
დაკავშირებულ მოთხოვნებს.
2013 წლის 1 მარტის კომისიის (EU) No 284/2013 რეგულაცია ადგენს მცენარეთა 2020

დაცვის
საშუალებების
მონაცემებთან
დაკავშირებულ
მოთხოვნებს
ევროპარლამენტისა და ევროსაბჭოს No 1107/2009 რეგულაციის შესაბამისად,
რომელიც ეხება მცენარეთა დაცვის საშუალებების ბაზარზე განთავსებას.
2011 წლის 8 ივნისის ევროკომისიის (ევროკავშირი) No 547/2011 რეგულაცია, 2020
რომლითაც სრულდება ევროპარლამენტისა და ევროსაბჭოს განმახორციელებელი
No 1107/2009 რეგულაცია, რომელიც ეხება მცენარეთა დამცავი პროდუქტების
მარკირებასთან დაკავშირებულ მოთხოვნებს.
2009 წლის 21 ოქტომბრის ევროპარლამენტისა და ევროსაბჭოს
2009/128/ 2020
დირექტივა რომელიც ადგენს თანამეგობრობის მიერ გასატარებელ ღონისძიებების
სტრუქტურას პესტიციდების სტაბილური მოხმარების მიღწევის მიზნით.
2006 წლის 7 ნოემბრის საბჭოს 2006/91/EC დირექტივა „კალიფორნიის ფარიანას“ 2021
კონტროლის თაობაზე.
2006 წლის 27 ივნისის ევროკომისიის 2006/464 გადაწყვეტილება Dryocosmus 2021
kuriphilus Yasumatsu მავნებლის თანამეგობრობაში შემოტანისა და გავრცელების
აღკვეთის მიზნით გასატარებელი დროებით სასწრაფო ღონისძიებების თაობაზე.
2007 წლის 25 მაისის ევროკომისიის 2007/365/EC გადაწყვეტილება პალმის აზიური 2021
ცხვირგრძელას (Rhynchophorus ferrugineus) თანამეგობრობაში შემოტანისა და
გავრცელების აღკვეთის მიზნით გასატარებელი სასწრაფო ღონისძიებების
თაობაზე.
2011 წლის 10 ევროკომისიის ივნისის (ევროკავშირი) No 546/2011 რეგულაცია, 2021
რომელითაც სრულდება
ევროპარლამენტის და ევროსაბჭოს
(ევროპული
თანამეგობრობა) No 1107/2009 რეგულაცია, რომელიც ეხება მცენარეთა დაცვის
საშუალებების შეფასებისა და ავტორიზაციის ერთიან პრინციპებს.
2002 წლის 19 სექტემბრის ევროკომისიის 2002/757/EC გადაწყვეტილებაა 2022
თანამეგობრობაში Phytophthora ramorum Werres, De Cock & Man in 't Veld sp. Nov
დაავადების შემოტანის და მისი გავრცელების აღკვეთის მიზნით გასატარებელ
დროებით სასწრაფო ფიტოსანიტარული ღონისძიებების თაობაზე.
2004 წლის 23 ივლისის ევროკომისიის 2014/497/ განმახორციელებელი 2022
გადაწყვეტილება ევროკავშირი ატმის ბაქტერიული ხმობის Xylella fastidiosa
ბაქტერიის ევროკავშირში შემოტანისა და გავრცელების აღკვეთის ღონისძიებების
შესახებ.
2012 წლის 26 სექტემბრის ევროკომისიის 2012/535/EU განმახორციელებელი 2022
გადაწყვეტილება Bursaphelenchus xylophilus (შტეინერ-ბურერის ჭიის) Nickle et al.
(ფიჭვის ხის ნემატოდის) ევროკავშირში გავრცელების აღკვეთის მიზნით
გასატარებელი სასწრაფო ღონისძიებების თაობაზე.
1980 წლის 17 ივლისის ევროკომისიის 80/755/ EEC გადაწყვეტილება, რომელიც 2022
იძლევა ავტორიზაციას მარცვლოვნების თესლის შეფუთვაზე ინსტრუქციის
წაუშლელი წარწერით განთავსებაზე.

2004 წლის 4 მარტის ევროკომისიის 2004/29/ EC დირექტივა ვაზის ნაირსახეობათა 2022
შემოწმებისთვის მახასიათებლების და მინიმალური პირობების განსაზღვრის
თაობაზე.
1993 წლის 2 ივლისის ევროკომისიის 93/61/ EEC ა დირექტივა, რომელიც ადგენს 2022
გრაფიკს იმ პირობათა მითითებით, რომელსაც უნდა აკმაყოფილებდეს
ბოსტნეულის მოსაშენებელი და დასარგავი მასალები, გარდა თესლისა,
ევროსაბჭოს ‘92/33/ EEC დირექტივის შესაბამისად.
1993 წლის 5 ივლისის ევროკომისიის 93/62/ EEC დირექტივა, რომელიც ადგენს 2022
განმახორციელებელ
ზომებს
მომწოდებლების
და
დაწესებულებების
ზედამხედველობასა და მონიტორინგთან დაკავშირებით ევროსაბჭოს ‘92/33/EEC
დირექტივის შესაბამისად, თესლის გარდა, ბოსტნეულის მოსაშენებელი და
დასარგავი მასალით ვაჭრობის თაობაზე.
1993 წლის 23 ევროკომისიის ივნისის 93/48/EEC დირექტივა, რომელიც ადგენს 2022
გრაფიკს იმ პირობათა მითითებით, რომელთა დაკმაყოფილებაც უნდა მოხდეს
ხილის მოსაშენებელი მასალის და ხილის წარმოებისთვის განკუთვნილი ხილის
მცენარეების მიმართ საბჭოს 92/34/EEC დირექტივის შესაბამისად.
2011
წლის 25
მაისის
ევროკომისიის
(ევროკავშირი)
No
540/2011 2022
განმახორციელებელი რეგულაცია, რომლითაც სრულდება ევროპარლამენტის და
ევროსაბჭოს (ევროპული თანამეგობრობა) No 1107/2009 რეგულაცია, რომელიც
ეხება დამტკიცებული აქტიური ნივთიერებების ჩამონათვალს.
2011 წლის 1 ივნისის ევროკომისიის (ევროკავშირი) No 541/2011 2022
განმახორციელებელი რეგულაცია, ცვლილება შეაქვს
No 540/2011
განმახორციელებელ რეგულაციაში, რომლითაც სრულდება ევროპარლამენტის და
ევროსაბჭოს (ევროპული თანამეგობრობა) No 1107/2009 რეგულაცია, რომელიც
ეხება დამტკიცებული აქტიური ნივთიერებების ჩამონათვალს.

2004 წლის 20 აპრილის ევროკომისიის 2004/371/EC გადაწყვეტილება საკვებ 2023
მცენარეებად გამოყენებისთვის განკუთვნილი თესლის ნარევის ბაზარზე
გატანის პირობების თაობაზე
2008 წლის 18 დეკემბრის ევროკომისიის 2008/124/ EC დირექტივა, რომელიც 2023
ზღუდავს საკვები მცენარეების და ზეთოვანი და ბოჭკოვანი მცენარეების
კონკრეტულ სახეობათა თესლის ბაზარზე გატანას, რომლებიც
ოფიციალურადაა დამოწმებული როგორც ‘საბაზისო თესლი’ ან
‘დამოწმებული თესლი’.
2010 წლის 30 აგვისტოს ევროკომისიის 2010/60/EU დირექტივა, რომელიც 2023
იძლევა ბუნებრივი გარემოს შენარჩუნების პირობებში გამოყენებისთვის
განკუთვნილი საკვები მცენარეების თესლის ნარევით ვაჭრობისგან
გარკვეული გადახვევების უფლებას.

2012 წლის 25 ივნისის ევროკომისიის 2012/340/EU ევროკავშირი 2023
განმახორციელებელი
გადაწყვეტილება
დროებითი
ექსპერიმენტის
მოწყობის თაობაზე ევროსაბჭოს
66/401/EEC, 66/402/EEC, 2002/54/EC,
2002/55/EC და 2002/57/EC დირექტივების ფარგლებში, რომელებიც ეხება
ოფიციალური მეთვალყურეობის ქვეშ საველე შემოწმების ჩატარებას
საბაზისო თესლისა და საბაზისო თესლამდე თაობათა მოშენებული
თესლისთვის.
2009 წლის 9 თებერვლის ევროკომისიის 2009/109/EC გადაწყვეტილება 2023
დროებითი ექსპერიმენტის მოწყობის შესახებ, ევროსაბჭოს66/401/EEC
დირექტივით განსაზღვრული საკვებ მცენარეებად გამოყენებისთვის
განკუთვნილი თესლის ნარევით ვაჭრობისგან გარკვეული გადახვევების
გათვალისწინებით, რათა მოხდეს იმის განსაზღვრა აკმაყოფილებენ თუ არა
კონკრეტული სახეობები, რომლებიც არ არის მოცემული ევროსაბჭოს
66/401/EEC ი, 66/402/EEC ა, 2002/55/EC ან 2002/57/EC დირექტივებში
‘66/401/EEC დირექტივის მე-2(1)(ა) მუხლში შეტანისთვის აუცილებელ
მოთხოვნებს.
2004 წლის 27 თებერვლის ევროკომისიის 2004/200/EC გადაწყვეტილება წიწაკის 2023
მოზაიკური ვირუსის თანამეგობრობაში შემოტანისა და გავრცელების აღკვეთის
მიზნით გასატარებელი ღონისძიებების თაობაზე.
1993 წლის 5 ივლისის ევროკომისიის 93/64/EEC დირექტივა, რომელიც ადგენს 2023
განმახორციელებელ
ზომებს
მომწოდებლებისა
და
დაწესებულებების
ზედამხედველობასა და მონიტორინგთან დაკავშირებით ევროსაბჭოს ‘92/34/EEC
დირექტივის შესაბამისად
ხილის მოსაშენებელი მასალით და ხილის
წარმოებისთვის განკუთვნილი ხილის მცენარეებით ვაჭრობის თაობაზე.

1993 წლის 21 სექტემბრის ევროკომისიის 93/79/EEC დირექტივა, რომელიც 2023
ადგენს დამატებით განმახორციელებელ დებულებებს ხილის მოსაშენებელი
მასალისა და ხილის მცენარეების ნაირსახეობათა ჩამონათვალისთვის,
რომელიც აქვთ მომწოდებლებს ევროსაბჭოს 92/34/ EEC დირექტივის
თანახმად.
1993 წლის 23 ივნისის ევროკომისიის 93/49/EEC დირექტივა, რომელიც 2023
ადგენს გრაფიკს იმ პირობათა მითითებით, რომელთა დაკმაყოფილებაც
უნდა მოხდეს დეკორატიული მცენარეების მოსაშენებელი მასალის და
დეკორატიული მცენარეების მიერ ‘91/682/EEC დირექტივის შესაბამისად.
1999 წლის 28 ივნისის ევროკომისიის 1999/66/EC დირექტივა, რომელიც 2023
ადგენს მოთხოვნებს ეტიკეტთან ან სხვა დოკუმენტებთან დაკავშრებით,
რომელთა დატანაც მოხდება მომწოდებლების მიერ ევროსაბჭოს ‘98/56/EC
დირექტივის შესაბამისად.
1999 წლის 28 ივნისის ევროკომისიის 1999/68/EC დირექტივა, რომელიც 2023
ადგენს
დამატებით
დებულებებს
დეკორატიული
მცენარეების

ნაირსახეობათა ჩამონათვალისთვის, რომლებიც აქვთ მომწოდებლებს
ევროსაბჭოს 98/56/EC დირექტივის შესაბამისად.
2009 წლის 21 ოქტომბრის ევროპარლამენტის და ევროსაბჭოს რეგულაცია 2023
(ევროპული თანამეგობრობა) No 1107/2009 მცენარეთა დამცავი პროდუქტების
ბაზარზე განთავსებასთან დაკავშრებით და აუქმებს ევროსაბჭოს 79/117/EEC და
91/414/EEC დირექტივებს.
1974 წლის 9 დეკემბრის ევროსაბჭოს
ფოთოლხვევის შესახებ.

74/647/EEC დირექტივა წითელი მიხაკის 2024

2007 წლის 18 ივნისის ევროკომისიის
2007/433/EC გადაწყვეტილება 2024
Gibberella circinata (ნიურბერგის) ფიჭვის კიბოს თანამეგობრობაში
შემოტანისა და გავრცელების აღკვეთის მიზნით გასატარებელ დროებით
სასწრაფო ღონისძიებებთან დაკავშირებით.
2002 წლის 20 დეკემბრის ევროკომისიის (ევროპული თანამეგობრობა) No 2024
2301/2002 რეგულაცია, რომელიც ადგენს ევროსაბჭოს1999/105/EC
დირექტივის გამოყენების დეტალურ წესებს თესლის მცირე რაოდენობის
განმარტებასთან დაკავშრებით.
2003 წლის 6 ოქტომბრის ევროკომისიის 2003/90/EC დირექტივა, რომელიც 2024
ადგენს
განმახორციელებელ
ღონისძიებებს
ევროსაბჭოს2002/53/EC
დირექტივის
მე-7
მუხლის
მიზნებისთვის
იმ
მინიმალურ
მახასიათებლებთან დაკავშირებით, რომელთა დაკმაყოფილებაც უნდა
მოხდეს შემოწმების შედეგად, და იმ მინიმალური პირობებთან
დაკავშრებით, რომელთა შესრულებაც უნდა მოხდეს სასოფლო-სამეურნეო
მცენარეთა ჯიშების გარკვეულ ნაირსახეობათა შემოწმებისთვის.
2004 წლის 1 დეკემბრის ევროკომისიის
2004/842/EC გადაწყვეტილება 2024
განმახორციელებელ წესებთან დაკავშრებით, რომელთა საშუალებითაც
წევრმა ქვეყნებმა შესაძლოა მისცენ იმ ნაირსახეობათა თესლის ბაზარზე
გატანის უფლება, რომლისთვისაც წარდგენილ იქნა განცხადება მათი
სასოფლო-სამეურნეო მცენარეების ჯიშების ან ბოსტნეულის ჯიშების
ნაირსახეობათა სახელმწიფო კატალოგში შესატანად.
2009 წლის 22 ივლისის ევროკომისიის (ევროპული თანამეგობრობა) No 2024
637/2009 რეგულაცია, რომელიც ადგენს განმახორციელებელ წესებს
სასოფლო-სამეურნეო მცენარეების ჯიშების და ბოსტნეულის ჯიშების
ნაირსახეობათა ტიპის სტაბილურობასთან დაკავშირებით.
1990 წლის 12 ნოემბრის ევროკომისიის 90/639/EEC გადაწყვეტილება, 2024
რომელიც განსაზღვრავს იმ სახელწოდებებს, რომლებიც ექნებათ ‘89/7/EEC’
გადაწყვეტილებაში ჩამოთვლილ ბოსტნეულის ჯიშების ნაირსახეობებიდან
წარმოქმნილ სახეობებს.

2013 წლის 11 მარტის კომისიის დამნერგავი რეგულაცია (EU) No 208/2013 2024
ღივების საწარმოებლად განკუთვნილი ღივებისა და თესლების
მიკვლევადობის მოთხოვნებთან დაკავშირებით.
2012 წლის 8 ნოემბრის ევროკომისიის 2012/697/EU განმახორციელებელი 2025
გადაწყვეტილება Pomacea ჯიშის (პერის) ლოკოკინების ევროკავშირში
შემოტანისა და გავრცელების
აღკვეთის მიზნით გასატარებელ
ღონისძიებებთან დაკავშირებით.
1993 წლის 24 ივნისის ევროკომისიის 93/50/EEC დირექტივა, რომელიც 2025
განსაზღვრავს კონკრეტულ მცენარეებს, რომლებიც არ არის მოცემული
‘ევროსაბჭოს77/93/EEC დირექტივის V დანართის ა ნაწილში, რომლის
პროცედურებიც, ან ასეთი მცენარეების საწყობების, წარმოების ზონებში
გადაზიდვის ცენტრები მოცემული უნდა იყოს ოფიციალურ რეესტრში.
2003 წლის 6 ოქტომბრის ევროკომისიის 2003/91/EC დირექტივა, რომელიც 2025
ადგენს
განმახორციელებელ
ღონისძიებებს
ევროსაბჭოს2002/55/EC
დირექტივის
მე-7
მუხლის
მიზნებისთვის
იმ
მინიმალურ
მახასიათებლებთან დაკავშირებით, რომელთა დაკმაყოფილებაც უნდა
მოხდეს შემოწმების შედეგად, და იმ მინიმალური პირობებთან
დაკავშრებით, რომელთა შესრულებაც უნდა მოხდეს ბოსტნეულის ჯიშების
გარკვეულ ნაირსახეობათა შემოწმებისთვის.
2014 წლის 6 თებერვლის ევროკომისიის 2014/20/EU განმახორციელებელი 2025
დირექტივა, რომელიც ევროკავშირისთვის ადგენს საბაზისო და
დამოწმებული კარტოფილის თესლის ხარისხებს და პირობებსა და
დანიშნულებას რომელიც ვრცელდება ამ ხარისხებზე.
2014 წლის 6 თებერვლის ევროკომისიის 2014/21/EU განმახორციელებელი 2025
დირექტივა, რომელიც განსაზღვრავს მინიმალურ პირობებს და ხარისხებს
კარტოფილის თესლისთვის.
1997 წლის 24 იანვრის ევროკომისიის
97/125/EC
გადაწყვეტილება, 2025
რომელიც იძლევა ზეთოვანი და ბოჭკოვანი მცენარეების თესლის
შეფუთვაზე ინსტრუქციის წაუშლელი წარწერით განთავსების უფლებას და
ცვლილება შეაქვს87/309/EEC გადაწყვეტილებაში, რომელიც იძლევა
კონკრეტული საკვები მცენარეების ჯიშების შეფუთვაზე ინსტრუქციების
წაუშლელი წარწერით განთავსების უფლებას.
1992 წლის 3 დეკემბრის ევრო კომისიის 92/105 დირექტივა, რომელიც 2025
აწესებს მცენარის პასპორტის სტანდარტიზაციის ხარისხს, რომელიც
აუცილებელია გარკვეული მცენარის, მცენარეული პროდუქტის და სხვა
ობიექტების
ევროკავშირის
ტერიტორიაზე
გადაადგილებისათვის,
განსაზღვრავს დეტალურ პროცედურებს რომელიც დაკავშირებულია

აღნიშნული მცენარის პასპორტის გამოშვებასთან, ასევე მითითებულია
მათი ჩანაცვლებისათვის აუცილებელი პირობები და პროცედურები.
2013 წლის 11 მარტის კომისიის (EU) No 211/2013 რეგულაცია ღივების 2025
საწარმოებლად გამიზნული ღივების და თესლის ევროკავშირში იმპორტის
სერტიფიცირების მოთხოვნების თაობაზე.
2004 წლის 17 მარტის ევროკომისიის
2004/266/EC გადაწყვეტილება, 2026
რომელიც
იძლევა
საკვები
მცენარეების
თესლის
შეფუთვებზე
ინსტრუქციების წაუშლელი წარწერით განთავსების უფლებას.
2014
წლის 13 თებერვლის ევრო კომისიის 2014/87 დამნერგავი 2026
გადაწყვეტილება, რომელიც აფუძნებს ღონისძიებებს რათა მოხდეს
ფოთლების ბაქტერიული სიდამწვრის თავიდან აცილება ევროკავშირის
ტერიტორიაზე.
ევრო კომისიის 2007 წლის 12 ივნისის 2007/410 გადაწყვეტილება, რომელიც 2026
აწესებს ღონისძიებებს კარტოფილის ტუბერის თითისტარისებრი ვირუსის
ევროკავშირში შეღწევისა და გავრცელების თავიდან აცილებისთვის.
2008 წლის 20 ივნისის ევროკომისიის 2008/62/EU დირექტივა, რომელიც 2026
იძლევა კონკრეტული გადახვევის უფლებას სასოფლო-სამეურნეო
ლანდრასების და ნაირსახეობების დაშვების მიზნით, რომლებიც
ბუნებრივადაა ადაპტირებული ადგილობრივ და რეგიონის პირობებთან და
იმყოფება საფრთხის ქვეშ გენეტიკური ეროზიის გამო, და იძლევა ამ
ლანდრასების
ნაირსახეობების თესლით და სათესლე პარტოფილით
ვაჭრობის უფლებას.
2009 წლის 26 ნოემბრის ევროკომისიის
2009/145/EC
დირექტივა 2026
უზრუნველყოფს კონკრეტული გადახვევებს ბოსტნეულის ლანდრასების
და ნაირსახეობების დაშვების მიზნით, რომელთა მოყვანა ხდებოდა
ტრადიციულად კონკრეტულ ადგილებზე და რეგიონებში და ამჟამად
იმყოფებიან გენეტიკური ეროზიის საფრთხის ქვეშ, და ბოსტნეულის იმ
ნაირსახეობათა დაშვების მიზნით, რომლებსაც არ გააჩნიათ ნამდვილი
ღირებულება კომერციული მოსავლის წარმოებისთვის, მაგრამ მათი მოყვანა
ხდება კონკრეტული პირობების დაცვით და ამ ლანდრასებისა და
ნაირსახეობების თესლით ვაჭრობის მიზნით.
1994 წლის 27 ივლისის ევროსაბჭოს (ევროპული თანამეგობრობა) No 2100/94 2026
რეგულაცია
თანამეგობრობის
მცენარეთა
ნაირსახეობებთან
დაკავშირებული უფლებების თაობაზე.
1995 წლის 24 ივლისის ევროკომისიის (ევროპული თანამეგობრობა) No 2026
1768/95 რეგულაცია განმახორციელებელი წესები ევროსაბჭოს No 2100/94
რეგულაციის მე-14(3) მუხლით გათვალისწინებული სასოფლო-სამეურნეო

გამონაკლისებთან მიმართებაში, რომელიც ეხება თანამეგობრობის
მცენარეთა ნაირსახეობებთან დაკავშირებულ უფლებებს. ’
2009 წლის 17 სექტემბრის ევროკომისიის (ევროპული თანამეგობრობა) No 2026
874/2009 რეგულაცია, რომელიც ადგენს განმახორციელებელ წესებს
‘ევროსაბჭოს(ევროპული თანამეგობრობა) No 2100/94’ რეგულაციის
გამოყენებისთვის, „თანამეგობრობის მცენარეთა ნაირსახეობის სამსახურის“
წინაშე საქმისწარმოებასთან დაკავშირებით.

დანართი XII
ეკვივალენტობის სტატუსი

________________
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