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INFO
Informuję, że treść przepisów można znaleźć w dostępnym w Inspektoracie
programie LEX oraz na następujących stronach internetowych:
Prawo polskie:
http://www.dziennikiurzedowe.gov.pl/ oraz
http://dziennikustaw.gov.pl/DziennikiUrzedowe.aspx
Znajdujące się pod tytułem aktu prawnego wskazanie, np. Dz.U.2015.2362,
oznacza: Dziennik Ustaw z 2015 r., poz. 2362.
Prawo UE:
http://eur-lex.europa.eu/JOYear.do?year=2014
Niniejszym informuję, że w związku ze zmianą strony internetowej EURLEX,
zmienia się format w jakim podawane będą w niniejszym wykazie publikatory aktów
prawnych UE, a mianowicie – przykładowo:
Dz.U.UE.L.2014.74.63 – oznacza Dziennik Urzędowy UE L z 2014 r., nr 74, s.
63.
Akty prawne w niniejszym zestawieniu zamieszczone są w kolejności
chronologicznej wedle daty ich publikacji.
Najnowsze znajdują się na końcu każdego z wykazów i są w każdej przesyłanej
wersji zaznaczone boldem i czerwonym kolorem czcionki.
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Prawo polskie - ROK 2017
Ustawa z dnia 2 grudnia 2016 r. o zmianie ustawy o emeryturach i rentach z
Funduszu Ubezpieczeń Społecznych oraz niektórych innych ustaw
Data ogłoszenia:
2017-01-02
Nazwa dziennika: Dziennik Ustaw
Rok: 2017
Pozycja:
2
Ustawa z dnia 16 listopada 2016 r. o zmianie ustawy o emeryturach i rentach
z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych oraz niektórych innych ustaw
Data ogłoszenia:
2017-01-05
Nazwa dziennika: Dziennik Ustaw
Rok: 2017
Pozycja:
38
Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 16 grudnia 2016 r. zmieniające
rozporządzenie w sprawie zasad wynagradzania pracowników niebędących członkami
korpusu służby cywilnej zatrudnionych w urzędach administracji rządowej i
pracowników innych jednostek
Data ogłoszenia:
2017-01-05
Nazwa dziennika: Dziennik Ustaw
Rok: 2017
Pozycja:
39
Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 19 grudnia 2016 r. zmieniające
rozporządzenie w sprawie wysokości i sposobu pobierania wpisu od odwołania oraz
rodzajów kosztów w postępowaniu odwoławczym i sposobu ich rozliczania
Data ogłoszenia:
2017-01-09
Nazwa dziennika: Dziennik Ustaw
Rok: 2017
Pozycja:
47
Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 3 stycznia 2017 r. zmieniające
rozporządzenie w sprawie zasad wynagradzania pracowników niebędących członkami
korpusu służby cywilnej zatrudnionych w urzędach administracji rządowej i
pracowników innych jednostek
Data ogłoszenia:
2017-01-09
Nazwa dziennika: Dziennik Ustaw
Rok: 2017
Pozycja:
51
Ustawa z dnia 15 grudnia 2016 r. o zmianie ustawy o rachunkowości
Data ogłoszenia:
2017-01-11
Nazwa dziennika: Dziennik Ustaw
Rok: 2017
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Pozycja:

61

Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 30 grudnia 2016 r. w
sprawie wprowadzenia programu zwalczania wścieklizny
Data ogłoszenia:
2017-01-12
Nazwa dziennika: Dziennik Ustaw
Rok: 2017
Pozycja:
69
Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 30 grudnia 2016 r. w
sprawie wprowadzenia „Krajowego programu zwalczania niektórych serotypów
Salmonella w stadach hodowlanych gatunku kura (Gallus gallus)” na lata 2017–2019
Data ogłoszenia:
2017-01-12
Nazwa dziennika: Dziennik Ustaw
Rok: 2017
Pozycja:
70
Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 4 stycznia 2017 r. w
sprawie wprowadzenia programu mającego na celu wykrycie występowania zakażeń
wirusami wywołującymi grypę ptaków na lata 2017–2019
Data ogłoszenia:
2017-01-17
Nazwa dziennika: Dziennik Ustaw
Rok: 2017
Pozycja:
105
Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 11 stycznia 2017 r. w
sprawie wprowadzenia „Krajowego programu zwalczania niektórych serotypów
Salmonella w stadach brojlerów gatunku kura (Gallus gallus)” na lata 2017–2019
Data ogłoszenia:
2017-01-18
Nazwa dziennika: Dziennik Ustaw
Rok: 2017
Pozycja:
114
Obwieszczenie Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 3 stycznia 2017 r. w
sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Finansów w sprawie
określenia należności pieniężnych, których egzekucja może być wszczęta bez
uprzedniego doręczenia upomnienia
Data ogłoszenia:
2017-01-20
Nazwa dziennika: Dziennik Ustaw
Rok: 2017
Pozycja:
131
Rozporządzenie Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 10 stycznia 2017 r.
zmieniające rozporządzenie w sprawie wzoru pełnomocnictwa ogólnego i wzoru
zawiadomienia o zmianie, odwołaniu lub wypowiedzeniu tego pełnomocnictwa
Data ogłoszenia:
2017-01-23
Nazwa dziennika: Dziennik Ustaw
Rok: 2017
Pozycja:
138
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Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 3 stycznia
2017 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o bezpieczeństwie żywności i
żywienia
Data ogłoszenia:
2017-01-24
Nazwa dziennika: Dziennik Ustaw
Rok: 2017
Pozycja:
149
Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 5 stycznia 2017 r. zmieniające
rozporządzenie w sprawie zasad wynagradzania pracowników niebędących członkami
korpusu służby cywilnej zatrudnionych w urzędach administracji rządowej i
pracowników innych jednostek
Data ogłoszenia:
2017-01-25
Nazwa dziennika: Dziennik Ustaw
Rok: 2017
Pozycja:
156
Rozporządzenie Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 20 stycznia 2017 r.
zmieniające rozporządzenie w sprawie rodzajów spraw, w których jest wyłączony
obowiązek prowadzenia metryki sprawy
Data ogłoszenia:
2017-01-30
Nazwa dziennika: Dziennik Ustaw
Rok: 2017
Pozycja:
179
Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 17 stycznia
2017 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o zakładach leczniczych dla
zwierząt
Data ogłoszenia:
2017-01-31
Nazwa dziennika: Dziennik Ustaw
Rok: 2017
Pozycja:
188
Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 17 stycznia
2017 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o wyścigach konnych
Data ogłoszenia:
2017-01-31
Nazwa dziennika: Dziennik Ustaw
Rok: 2017
Pozycja:
194
Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 17 stycznia
2017 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy – Ordynacja podatkowa
Data ogłoszenia:
2017-02-01
Nazwa dziennika: Dziennik Ustaw
Rok: 2017
Pozycja:
201
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Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 2 lutego 2017
r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o produktach pochodzenia
zwierzęcego
Data ogłoszenia:
2017-02-10
Nazwa dziennika: Dziennik Ustaw
Rok: 2017
Pozycja:
242
Obwieszczenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 7 lutego 2017 r. w sprawie
ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Rady Ministrów w sprawie rozciągnięcia
stosowania przepisów ustawy o postępowaniu egzekucyjnym w administracji
Data ogłoszenia:
2017-02-15
Nazwa dziennika: Dziennik Ustaw
Rok: 2017
Pozycja:
265
Rozporządzenie Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 16 lutego 2017 r.
zmieniające rozporządzenie w sprawie sposobu przesyłania deklaracji i podań oraz
rodzajów podpisu elektronicznego, którymi powinny być opatrzone
Data ogłoszenia:
2017-02-28
Nazwa dziennika: Dziennik Ustaw
Rok: 2017
Pozycja:
385
Ustawa z dnia 10 lutego 2017 r. o zmianie ustawy o świadczeniach pieniężnych
z ubezpieczenia społecznego w razie choroby i macierzyństwa
Data ogłoszenia:
2017-02-28
Nazwa dziennika: Dziennik Ustaw
Rok: 2017
Pozycja:
396
Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 27 lutego 2017 r. zmieniające
rozporządzenie w sprawie rozciągnięcia stosowania przepisów ustawy o postępowaniu
egzekucyjnym w administracji
Data ogłoszenia:
2017-03-01
Nazwa dziennika: Dziennik Ustaw
Rok: 2017
Pozycja:
422
Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 9 lutego 2017
r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o paszach
Data ogłoszenia:
2017-03-02
Nazwa dziennika: Dziennik Ustaw
Rok: 2017
Pozycja:
453
Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 24 lutego 2017 r. zmieniające
rozporządzenie w sprawie zasad wynagradzania pracowników niebędących członkami
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korpusu służby cywilnej zatrudnionych w urzędach administracji rządowej i
pracowników innych jednostek
Data ogłoszenia:
2017-03-02
Nazwa dziennika: Dziennik Ustaw
Rok: 2017
Pozycja:
455
Rozporządzenie Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 27 lutego 2017 r.
zmieniające rozporządzenie w sprawie określenia wzorów tytułów wykonawczych
stosowanych w egzekucji administracyjnej
Data ogłoszenia:
2017-03-03
Nazwa dziennika: Dziennik Ustaw
Rok: 2017
Pozycja:
469
Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 22 lutego 2017 r. zmieniające
rozporządzenie w sprawie środków bezpieczeństwa fizycznego stosowanych do
zabezpieczania informacji niejawnych
Data ogłoszenia:
2017-03-13
Nazwa dziennika: Dziennik Ustaw
Rok: 2017
Pozycja:
522
Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 24 lutego
2017 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o systemie identyfikacji i
rejestracji zwierząt
Data ogłoszenia:
2017-03-15
Nazwa dziennika: Dziennik Ustaw
Rok: 2017
Pozycja:
546
Obwieszczenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 6 marca 2017 r. w sprawie
ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów w sprawie
nakładania grzywien w drodze mandatu karnego
Data ogłoszenia:
2017-03-21
Nazwa dziennika: Dziennik Ustaw
Rok: 2017
Pozycja:
613
Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 14 marca 2017 r. w
sprawie wprowadzenia w 2017 r. na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej „Programu
mającego na celu wczesne wykrycie zakażeń wirusem wywołującym afrykański pomór
świń i poszerzenie wiedzy na temat tej choroby oraz jej zwalczanie”
Data ogłoszenia:
2017-03-23
Nazwa dziennika: Dziennik Ustaw
Rok: 2017
Pozycja:
625
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Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 27 marca 2017 r. zmieniające
rozporządzenie w sprawie określenia stanowisk urzędniczych, wymaganych
kwalifikacji zawodowych, stopni służbowych urzędników służby cywilnej, mnożników
do ustalania wynagrodzenia oraz szczegółowych zasad ustalania i wypłacania innych
świadczeń przysługujących członkom korpusu służby cywilnej
Data ogłoszenia:
2017-03-27
Nazwa dziennika: Dziennik Ustaw
Rok: 2017
Pozycja:
651
Ustawa z dnia 10 lutego 2017 r. o zmianie ustawy o finansach publicznych
Data ogłoszenia:
2017-03-28
Nazwa dziennika: Dziennik Ustaw
Rok: 2017
Pozycja:
659
Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 23 marca 2017 r.
zmieniające rozporządzenie w sprawie wprowadzenia „Krajowego programu
zwalczania niektórych serotypów Salmonella w stadach niosek gatunku kura (Gallus
gallus)” na 2017 r.
Data ogłoszenia:
2017-03-31
Nazwa dziennika: Dziennik Ustaw
Rok: 2017
Pozycja:
696
Rozporządzenie Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 29 marca 2017 r.
zmieniające rozporządzenie w sprawie sprawozdawczości budżetowej
Data ogłoszenia:
2017-03-31
Nazwa dziennika: Dziennik Ustaw
Rok: 2017
Pozycja:
699
Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 4 kwietnia 2017 r. w
sprawie zarządzenia środków związanych z wystąpieniem wysoce zjadliwej grypy
ptaków
Data ogłoszenia:
2017-04-05
Nazwa dziennika: Dziennik Ustaw
Rok: 2017
Pozycja:
722
Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 12 kwietnia 2017 r. w sprawie
ustanowienia Pełnomocnika Rządu do spraw organizacji struktur administracji
publicznej właściwych w zakresie bezpieczeństwa żywności
Data ogłoszenia:
2017-04-12
Nazwa dziennika: Dziennik Ustaw
Rok: 2017
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Pozycja:

774

Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 5 kwietnia
2017 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o Państwowej Inspekcji Pracy
Data ogłoszenia:
2017-04-14
Nazwa dziennika: Dziennik Ustaw
Rok: 2017
Pozycja:
786
Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 3 kwietnia 2017 r. w sprawie wykazu
prac uciążliwych, niebezpiecznych lub szkodliwych dla zdrowia kobiet w ciąży i kobiet
karmiących dziecko piersią
Data ogłoszenia:
2017-04-19
Nazwa dziennika: Dziennik Ustaw
Rok: 2017
Pozycja:
796
Obwieszczenie Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 20 kwietnia
2017 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Pracy i
Polityki Socjalnej w sprawie sposobu ustalania wynagrodzenia w okresie
niewykonywania pracy oraz wynagrodzenia stanowiącego podstawę obliczania
odszkodowań, odpraw, dodatków wyrównawczych do wynagrodzenia oraz innych
należności przewidzianych w Kodeksie pracy
Data ogłoszenia:
2017-05-11
Nazwa dziennika: Dziennik Ustaw
Rok: 2017
Pozycja:
927
Ustawa z dnia 7 kwietnia 2017 r. o zmianie niektórych ustaw w celu ułatwienia
dochodzenia wierzytelności
Data ogłoszenia:
2017-05-12
Nazwa dziennika: Dziennik Ustaw
Rok: 2017
Pozycja:
933

Ustawa z dnia 7 kwietnia 2017 r. o zmianie ustawy – Kodeks postępowania
administracyjnego oraz niektórych innych ustaw
Data ogłoszenia:
2017-05-12
Nazwa dziennika: Dziennik Ustaw
Rok: 2017
Pozycja:
935
Ustawa z dnia 23 marca 2017 r. o zmianie ustawy – Prawo o miarach oraz
ustawy o wojewodzie i administracji rządowej w województwie
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Data ogłoszenia: 2017-05-18
Nazwa dziennika: Dziennik Ustaw
Rok: 2017
Pozycja:
976
Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 22 maja 2017 r.
zmieniające rozporządzenie w sprawie środków podejmowanych w związku z
wystąpieniem afrykańskiego pomoru świń
Data ogłoszenia: 2017-05-30
Nazwa dziennika: Dziennik Ustaw
Rok: 2017
Pozycja:
1036
Rozporządzenie Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 24
maja 2017 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie świadectwa pracy
Data ogłoszenia: 2017-05-30
Nazwa dziennika: Dziennik Ustaw
Rok: 2017
Pozycja:
1044
Obwieszczenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 19 maja 2017 r.
w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Rolnictwa i
Rozwoju Wsi w sprawie szczegółowego zakresu danych zamieszczanych w
rejestrze zwierząt gospodarskich oznakowanych
Data ogłoszenia: 2017-06-12
Nazwa dziennika: Dziennik Ustaw
Rok: 2017
Pozycja:
1129
Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 14 czerwca 2017
r. w sprawie wysokości kar pieniężnych za naruszenia przepisów o produktach
pochodzenia zwierzęcego
Data ogłoszenia: 2017-06-21
Nazwa dziennika: Dziennik Ustaw
Rok: 2017
Pozycja:
1182
Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 9
czerwca 2017 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o postępowaniu
egzekucyjnym w administracji
Data ogłoszenia: 2017-06-23
Nazwa dziennika: Dziennik Ustaw
Rok: 2017
Pozycja:
1201
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Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 8
czerwca 2017 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy − Kodeks
postępowania administracyjnego
Data ogłoszenia: 2017-06-27
Nazwa dziennika: Dziennik Ustaw
Rok: 2017
Pozycja:
1257
Obwieszczenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 31 maja 2017 r.
w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Rolnictwa i
Rozwoju Wsi w sprawie wymagań weterynaryjnych przy produkcji produktów
mlecznych o tradycyjnym charakterze
Data ogłoszenia: 2017-06-27
Nazwa dziennika: Dziennik Ustaw
Rok: 2017
Pozycja:
1259
Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 8
czerwca 2017 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o
odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny finansów publicznych
Data ogłoszenia: 2017-07-03
Nazwa dziennika: Dziennik Ustaw
Rok: 2017
Pozycja:
1311
Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 5 lipca 2017 r.
zmieniające rozporządzenie w sprawie środków podejmowanych w związku z
wystąpieniem afrykańskiego pomoru świń
Data ogłoszenia: 2017-07-06
Nazwa dziennika: Dziennik Ustaw
Rok: 2017
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Poniżej zmiany i nowości w prawie weterynaryjnym w 2017 r.
(akty ogłoszone na dzień 10-07-2017 r.,
- prawo polskie - Dz.U. z 2017 r. poz. 1352; M.P. z 2017 r. poz. 682;
Dz.Urz. MRiRW z 2017 r. nr 14;
- prawo UE - Dz. Urz. UE z 2017 r. L 176)

Prawo UE - ROK 2017
DECYZJA WYKONAWCZA KOMISJI (UE) 2017/9
z dnia 4 stycznia 2017 r.
upoważniająca niektóre laboratoria w Maroku i na Tajwanie do przeprowadzania
testów serologicznych w celu monitorowania skuteczności szczepionek przeciw wściekliźnie u
psów, kotów i fretek
(notyfikowana jako dokument nr C(2016) 8803)
(Tekst mający znaczenie dla EOG)
(Dz.U.UE L z dnia 6 stycznia 2017 r.)
Dz.U.UE.L.2017.3.32 z dnia 2017.01.06
DECYZJA WYKONAWCZA KOMISJI (UE) 2017/14
z dnia 5 stycznia 2017 r.
zmieniająca załącznik do decyzji wykonawczej (UE) 2016/2122 w sprawie środków
ochronnych w odniesieniu do ognisk wysoce zjadliwej grypy ptaków podtypu H5N8 w
niektórych państwach członkowskich
(notyfikowana jako dokument nr C(2017) 55)
(Tekst mający znaczenie dla EOG)
(Dz.U.UE L z dnia 7 stycznia 2017 r.)
Dz.U.UE.L.2017.4.10 z dnia 2017.01.07
ROZPORZĄDZENIE DELEGOWANE KOMISJI (UE) 2017/67
z dnia 4 listopada 2016 r.
zmieniające załącznik II do rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr
652/2014 ustanawiającego przepisy w zakresie zarządzania wydatkami odnoszącymi się do
łańcucha żywnościowego, zdrowia zwierząt i dobrostanu zwierząt oraz dotyczącymi zdrowia
roślin i materiału przeznaczonego do reprodukcji roślin, poprzez uzupełnienie wykazu chorób
zwierzęcych i odzwierzęcych w tym załączniku
Dz.U.UE.L.2017.9.2 z dnia 2017.01.13
ROZPORZĄDZENIE WYKONAWCZE KOMISJI (UE) 2017/66
z dnia 14 grudnia 2016 r.
dotyczące zezwolenia na stosowanie kwasu taninowego jako dodatku paszowego dla
wszystkich gatunków zwierząt
(Tekst mający znaczenie dla EOG)
Dz.U.UE.L.2017.13.259 z dnia 2017.01.17
ROZPORZĄDZENIE WYKONAWCZE KOMISJI (UE) 2017/65
z dnia 14 grudnia 2016 r.
dotyczące zezwolenia na stosowanie 1-izopropylo-4-metylobenzenu, pin-2(10)-enu,
pin-2(3)-enu, beta-kariofylenu, kamfenu, 1-izopropenylo-4-metylobenzenu, delta-3-karenu i
d-limonenu jako dodatków paszowych dla wszystkich gatunków zwierząt
(Tekst mający znaczenie dla EOG)
Dz.U.UE.L.2017.13.246 z dnia 2017.01.17
ROZPORZĄDZENIE WYKONAWCZE KOMISJI (UE) 2017/64
z dnia 14 grudnia 2016 r.
dotyczące zezwolenia na stosowanie glicyryzynianu amonu jako dodatku paszowego
dla wszystkich gatunków zwierząt
(Tekst mający znaczenie dla EOG)
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Dz.U.UE.L.2017.13.242 z dnia 2017.01.17
ROZPORZĄDZENIE WYKONAWCZE KOMISJI (UE) 2017/63
z dnia 14 grudnia 2016 r.
dotyczące zezwolenia na stosowanie alkoholu benzylowego, alkoholu 4izopropylobenzylowego, benzaldehydu, aldehydu 4-izopropylobenzylowego, aldehydu
salicylowego,
aldehydu
p-toluilowego,
aldehydu
2-metoksybenzylowego,
kwasu
benzoesowego, octanu benzylu, maślanu benzylu, mrówczanu benzylu, propionianu benzylu,
heksanianu benzylu, izomaślanu benzylu, izowalerianianu benzylu, salicylanu heksylu,
fenylooctanu benzylu, benzoesanu metylu, benzoesanu etylu, benzoesanu izopentylu,
salicylanu pentylu i benzoesanu izobutylu jako dodatków paszowych dla wszystkich
gatunków zwierząt oraz na stosowanie aldehydu p-weratrowego i kwasu galusowego jako
dodatków paszowych dla niektórych gatunków zwierząt
(Tekst mający znaczenie dla EOG)
Dz.U.UE.L.2017.13.214 z dnia 2017.01.17
ROZPORZĄDZENIE WYKONAWCZE KOMISJI (UE) 2017/62
z dnia 14 grudnia 2016 r.
dotyczące zezwolenia na stosowanie aldehydu 3-(metylotio)propionowego, 3-(metylotio)
propionianu metylu, allilotiolu, siarczku dimetylu, siarczku dibutylu, disiarczku diallilu,
trisiarczku diallilu, trisiarczku dimetylu, disiarczku dipropylu, izotiocyjanianu allilu,
disiarczku dimetylu, 2-metylobenzeno-1-tiolu, butanotianu S-metylu, disiarczku allilu
metylu, 3-(metylotio)propan-1-olu, 3-(metylotio)heksan-1-olu, 1-propano-1-tiolu, siarczku
diallilu, 2,4-ditiapentanu, 2-metylo-2-(metyloditio)propanalu, 2-metylopropano-1-tiolu,
metylosulfinylometanu, propano-2-tiolu, 3,5-dimetylo-1,2,4-tritiolanu i 2-metylo-4-propylo1,3-oksatianu jako dodatków paszowych dla wszystkich gatunków zwierząt
(Tekst mający znaczenie dla EOG)
Dz.U.UE.L.2017.13.186 z dnia 2017.01.17
ROZPORZĄDZENIE WYKONAWCZE KOMISJI (UE) 2017/61
z dnia 14 grudnia 2016 r.
dotyczące zezwolenia na stosowanie 4-alilo-2,6-dimetoksyfenolu oraz octanu eugenylu
jako dodatków paszowych dla wszystkich gatunków zwierząt z wyjątkiem ryb i drobiu
(Tekst mający znaczenie dla EOG)
Dz.U.UE.L.2017.13.181 z dnia 2017.01.17
ROZPORZĄDZENIE WYKONAWCZE KOMISJI (UE) 2017/60
z dnia 14 grudnia 2016 r.
dotyczące zezwolenia na stosowanie izoeugenolu jako dodatku paszowego dla świń,
przeżuwaczy i koni z wyjątkiem tych, których mleko jest przeznaczone do spożycia przez ludzi,
i zwierząt domowych
(Tekst mający znaczenie dla EOG)
Dz.U.UE.L.2017.13.177 z dnia 2017.01.17
ROZPORZĄDZENIE WYKONAWCZE KOMISJI (UE) 2017/59
z dnia 14 grudnia 2016 r.
dotyczące zezwolenia na stosowanie 1,1-dimetoksy-2-fenyloetanu, mrówczanu
fenetylu, oktanianu fenetylu, izomaślanu fenetylu, 2-metylomaślanu fenetylu i benzoesanu
fenetylu jako dodatków paszowych dla wszystkich gatunków zwierząt
(Tekst mający znaczenie dla EOG)
Dz.U.UE.L.2017.13.167 z dnia 2017.01.17
ROZPORZĄDZENIE WYKONAWCZE KOMISJI (UE) 2017/58
z dnia 14 grudnia 2016 r.

12

Poniżej zmiany i nowości w prawie weterynaryjnym w 2017 r.
(akty ogłoszone na dzień 10-07-2017 r.,
- prawo polskie - Dz.U. z 2017 r. poz. 1352; M.P. z 2017 r. poz. 682;
Dz.Urz. MRiRW z 2017 r. nr 14;
- prawo UE - Dz. Urz. UE z 2017 r. L 176)

dotyczące
zezwolenia
na
stosowanie
alfa-terpineolu,
nerolidolu,
2-(4metylofenylo)propan-2-olu, terpineolu i octanu linalilu jako dodatków paszowych dla
wszystkich gatunków zwierząt
(Tekst mający znaczenie dla EOG)
Dz.U.UE.L.2017.13.159 z dnia 2017.01.17
ROZPORZĄDZENIE WYKONAWCZE KOMISJI (UE) 2017/57
z dnia 14 grudnia 2016 r.
dotyczące zezwolenia na stosowanie 1,8-cyneolu, 3,4-dihydrokumaryny i 4metylotetrahydropiranu 2-(2-metyloprop-1-enylu) jako dodatków paszowych dla wszystkich
gatunków zwierząt
(Tekst mający znaczenie dla EOG)
Dz.U.UE.L.2017.13.153 z dnia 2017.01.17
ROZPORZĄDZENIE WYKONAWCZE KOMISJI (UE) 2017/56
z dnia 14 grudnia 2016 r.
dotyczące zezwolenia na stosowanie kwasu mlekowego, kwasu 4-oksowalerianowego,
kwasu bursztynowego, kwasu fumarowego, acetooctanu etylu, mleczanu etylu, mleczanu
butylu, 4-oksowalerianianu etylu, bursztynianu dietylu, malonianu dietylu, obutyrylomleczanu butylu, mleczanu heks-3-enylu, mleczanu heksylu, butyro-1,4-laktonu,
dekano-1,5-laktonu, undekano-1,5-laktonu, pentano-1,4-laktonu, nonano-1,5-laktonu,
oktano-1,5-laktonu, heptano-1,4-laktonu i heksano-1,4-laktonu jako dodatków paszowych
dla wszystkich gatunków zwierząt
(Tekst mający znaczenie dla EOG)
Dz.U.UE.L.2017.13.129 z dnia 2017.01.17
ROZPORZĄDZENIE WYKONAWCZE KOMISJI (UE) 2017/55
z dnia 14 grudnia 2016 r.
dotyczące zezwolenia na stosowanie oktan-2-olu, izopropanolu, pentan-2-olu, oktan3-olu, heptan-2-onu, pentan-2-onu, 6-metylo-hepta-3,5-dien-2-onu, nonan-3-onu, dekan-2onu i tetradekanianu izopropylu jako dodatków paszowych dla wszystkich gatunków zwierząt
(Tekst mający znaczenie dla EOG)
Dz.U.UE.L.2017.13.112 z dnia 2017.01.17
ROZPORZĄDZENIE WYKONAWCZE KOMISJI (UE) 2017/54
z dnia 14 grudnia 2016 r.
dotyczące zezwolenia na stosowanie 2-metylopropan-1-olu, izopentanolu, 3,7dimetylooktan-1-olu, 2-etyloheksan-1-olu, 2-metylopropanalu, 3-metylobutanalu, aldehydu
2-metylomasłowego, kwasu 3-metylomasłowego, kwasu 2-metylowalerianowego, kwasu 2etylomasłowego, kwasu 2-metylomasłowego, kwasu 2-metyloheptanowego, kwasu 4metylononanowego, kwasu 4-metylooktanowego, octanu izobutylu, maślanu izobutylu,
heksanianu 3-metylobutylu, dodekanianu 3-metylobutylu, oktanianu 3-metylobutylu,
propionianu 3-metylobutylu, mrówczanu 3-metylobutylu, trimaślanu glicerolu, izomaślanu
izobutylu, izomaślanu izopentylu, izowalerianianu izobutylu, 2-metylomaślanu izopentylu,
izowalerianianu 2-metylobutylu oraz maślanu 2-metylobutylu jako dodatków paszowych dla
wszystkich gatunków zwierząt
(Tekst mający znaczenie dla EOG)
Dz.U.UE.L.2017.13.80 z dnia 2017.01.17
ROZPORZĄDZENIE WYKONAWCZE KOMISJI (UE) 2017/53
z dnia 14 grudnia 2016 r.
dotyczące zezwolenia na stosowanie butan-1-olu, heksan-1-olu, oktan-1-olu, nonan1-olu, dodekan-1-olu, heptan-1-olu, dekan-1-olu, pentan-1-olu, etanolu, aldehydu octowego,
propanalu, butanalu, pentanalu, heksanalu, oktanalu, dekanalu, dodekanalu, nonanalu,
heptanalu, undekanalu, 1,1-dietoksyetanu, kwasu mrówkowego, kwasu octowego, kwasu
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propionowego, kwasu walerianowego, kwasu heksanowego, kwasu oktanowego, kwasu
dekanowego, kwasu dodekanowego, kwasu oleinowego, kwasu heksadekanowego, kwasu
tetradekanowego, kwasu heptanowego, kwasu nonanowego, octanu etylu, octanu propylu,
octanu butylu, octanu heksylu, octanu oktylu, octanu nonylu, octanu decylu, octanu
dodecylu, octanu heptylu, octanu metylu, maślanu metylu, maślanu butylu, maślanu
pentylu, maślanu heksylu, maślanu octylu, dekanianu etylu, heksanianu etylu, heksanianu
propylu, heksanianu pentylu, heksanianu heksylu, heksanianu metylu, mrówczanu etylu,
dodekanianu etylu, tetradekanianu etylu, nonanianu etylu, oktanianu etylu, propionianu
etylu, propionianu metylu, walerianianu etylu, walerianianu butylu, heks-3-enianu etylu,
heksadekanianu etylu, trans-2-butenianu etylu, undekanianu etylu, izowalerianianu butylu,
izomaślanu heksylu, 2-metylomaślanu metylu, 2-metylomaślanu heksylu, cytrynianu
trietylu, izowalerianianu heksylu i 2-metylowalerianianu metylu jako dodatków paszowych
dla wszystkich gatunków zwierząt
(Tekst mający znaczenie dla EOG)
Dz.U.UE.L.2017.13.1 z dnia 2017.01.17
DECYZJA WYKONAWCZA KOMISJI (UE) 2017/99
z dnia 18 stycznia 2017 r.
zmieniająca decyzję 93/195/EWG w odniesieniu do warunków dotyczących zdrowia
zwierząt i świadectw weterynaryjnych przy powrotnym wwozie zarejestrowanych koni
wyścigowych, biorących udział w zawodach i wykorzystywanych w wydarzeniach kulturalnych
po wywozie czasowym do Meksyku i Stanów Zjednoczonych Ameryki, i zmieniająca załącznik
I do decyzji 2004/211/WE w odniesieniu do wpisów dotyczących Chin i Meksyku w wykazie
państw trzecich oraz części ich terytoriów, z których dozwolony jest przywóz do Unii żywych
zwierząt z rodziny koniowatych, nasienia, komórek jajowych i zarodków koni
(notyfikowana jako dokument nr C(2017) 128)
(Tekst mający znaczenie dla EOG)
(Dz.U.UE L z dnia 20 stycznia 2017 r.)
Dz.U.UE.L.2017.16.44 z dnia 2017.01.20
DECYZJA WYKONAWCZA KOMISJI (UE) 2017/98
z dnia 18 stycznia 2017 r.
zmieniająca załącznik do decyzji wykonawczej 2013/519/UE w odniesieniu do wzoru
świadectwa zdrowia zwierząt do celów przywozu do Unii psów, kotów i fretek
(notyfikowana jako dokument nr C(2017) 123)
(Tekst mający znaczenie dla EOG)
(Dz.U.UE L z dnia 20 stycznia 2017 r.)
Dz.U.UE.L.2017.16.37 z dnia 2017.01.20
DECYZJA WYKONAWCZA KOMISJI (UE) 2017/116
z dnia 20 stycznia 2017 r.
zmieniająca załącznik do decyzji wykonawczej (UE) 2016/2122 w sprawie środków
ochronnych w odniesieniu do ognisk wysoce zjadliwej grypy ptaków podtypu H5N8 w
niektórych państwach członkowskich
(notyfikowana jako dokument nr C(2017) 376)
(Tekst mający znaczenie dla EOG)
(Dz.U.UE L z dnia 24 stycznia 2017 r.)
Dz.U.UE.L.2017.18.53 z dnia 2017.01.24
ROZPORZĄDZENIE KOMISJI (UE) 2017/110
z dnia 23 stycznia 2017 r.
zmieniające załączniki IV i X do rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (WE)
nr 999/2001 ustanawiającego zasady dotyczące zapobiegania, kontroli i zwalczania
niektórych pasażowalnych gąbczastych encefalopatii
(Tekst mający znaczenie dla EOG)

14

Poniżej zmiany i nowości w prawie weterynaryjnym w 2017 r.
(akty ogłoszone na dzień 10-07-2017 r.,
- prawo polskie - Dz.U. z 2017 r. poz. 1352; M.P. z 2017 r. poz. 682;
Dz.Urz. MRiRW z 2017 r. nr 14;
- prawo UE - Dz. Urz. UE z 2017 r. L 176)

Dz.U.UE.L.2017.18.42 z dnia 2017.01.24
ROZPORZĄDZENIE KOMISJI (UE) 2017/128
z dnia 20 stycznia 2017 r.
zmieniające rozporządzenie Rady (WE) nr 338/97 w sprawie ochrony gatunków dzikiej
fauny i flory w drodze regulacji handlu nimi
Dz.U.UE.L.2017.21.1 z dnia 2017.01.26
ROZPORZĄDZENIE KOMISJI (UE) 2017/140
z dnia 26 stycznia 2017 r.
wyznaczające laboratorium referencyjne UE ds. chorób wywoływanych przez wirusy
capripox (choroby guzowatej skóry bydła oraz ospy owiec i kóz), ustanawiające dodatkowe
obowiązki i zadania tego laboratorium oraz zmieniające załącznik VII do rozporządzenia (WE)
nr 882/2004 Parlamentu Europejskiego i Rady
(Tekst mający znaczenie dla EOG)
Dz.U.UE.L.2017.22.10 z dnia 2017.01.27
Sprostowanie do rozporządzenia Komisji (UE) 2017/128 z dnia 20 stycznia 2017 r.
zmieniającego rozporządzenie Rady (WE) nr 338/97 w sprawie ochrony gatunków dzikiej
fauny i flory w drodze regulacji handlu nimi
(Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej L 21 z dnia 26 stycznia 2017 r.)
(Dz.U.UE L z dnia 28 stycznia 2017 r.)
Dz.U.UE.L.2017.23.123 z dnia 2017.01.28
ROZPORZĄDZENIE WYKONAWCZE KOMISJI (UE) 2017/151
z dnia 27 stycznia 2017 r.
zmieniające załącznik I do rozporządzenia (WE) nr 798/2008 w odniesieniu do wykazu
państw trzecich, terytoriów, stref lub grup, z których dopuszczalny jest przywóz do i tranzyt
przez terytorium Unii drobiu i produktów drobiowych oraz wymogów dotyczących świadectw
weterynaryjnych
(Tekst mający znaczenie dla EOG)
Dz.U.UE.L.2017.23.7 z dnia 2017.01.28
ROZPORZĄDZENIE KOMISJI (UE) 2017/160
z dnia 20 stycznia 2017 r.
zmieniające rozporządzenie Rady (WE) nr 338/97 w sprawie ochrony gatunków dzikiej
fauny i flory w drodze regulacji handlu nimi
Dz.U.UE.L.2017.27.1 z dnia 2017.02.01
ROZPORZĄDZENIE KOMISJI (UE) 2017/172
z dnia 1 lutego 2017 r.
zmieniające rozporządzenie (UE) nr 142/2011 w odniesieniu do parametrów
przekształcania produktów ubocznych pochodzenia zwierzęcego w biogaz lub kompost oraz w
odniesieniu do warunków przywozu karmy dla zwierząt domowych i wywozu przetworzonego
obornika
(Tekst mający znaczenie dla EOG)
Dz.U.UE.L.2017.28.1 z dnia 2017.02.02
ROZPORZĄDZENIE WYKONAWCZE KOMISJI (UE) 2017/187
z dnia 2 lutego 2017 r.
dotyczące zezwolenia na stosowanie preparatu Bacillus subtilis (DSM 28343) jako
dodatku paszowego dla kurcząt rzeźnych (posiadacz zezwolenia Lactosan GmbH & Co. KG)
(Tekst mający znaczenie dla EOG)
Dz.U.UE.L.2017.29.35 z dnia 2017.02.03
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ROZPORZĄDZENIE KOMISJI (UE) 2017/185
z dnia 2 lutego 2017 r.
ustanawiające środki przejściowe dotyczące stosowania niektórych przepisów
rozporządzeń (WE) nr 853/2004 i (WE) nr 854/2004 Parlamentu Europejskiego i Rady
(Tekst mający znaczenie dla EOG)
Dz.U.UE.L.2017.29.21 z dnia 2017.02.03
ROZPORZĄDZENIE KOMISJI (UE) 2017/171
z dnia 30 stycznia 2017 r.
zmieniające załączniki II, III i IV do rozporządzenia (WE) nr 396/2005 Parlamentu
Europejskiego i Rady w odniesieniu do najwyższych dopuszczalnych poziomów pozostałości
aminopyralidu,
azoksystrobiny,
cyjanotraniliprolu,
cyflufenamidu,
cyprokonazolu,
dietofenkarbu, ditiokarbaminianów, fluazyfopu-P, fluopyramu, haloksyfopu, izofetamidu,
metalaksylu, proheksadionu, propachizafopu, pirymetanilu, szczepu SC1 Trichoderma
atroviride oraz zoksamidu w określonych produktach lub na ich powierzchni
(Tekst mający znaczenie dla EOG)
Dz.U.UE.L.2017.30.45 z dnia 2017.02.03
ROZPORZĄDZENIE KOMISJI (UE) 2017/170
z dnia 30 stycznia 2017 r.
zmieniające załączniki II, III i V do rozporządzenia (WE) nr 396/2005 Parlamentu
Europejskiego i Rady w odniesieniu do najwyższych dopuszczalnych poziomów pozostałości
bifentryny, karbetamidu, cynidonu etylowego, fenpropimorfu i triflusulfuronu w określonych
produktach lub na ich powierzchni
(Tekst mający znaczenie dla EOG)
Dz.U.UE.L.2017.30.1 z dnia 2017.02.03
ROZPORZĄDZENIE WYKONAWCZE KOMISJI (UE) 2017/194
z dnia 3 lutego 2017 r.
dotyczące zezwolenia na stosowanie preparatu Lactobacillus diolivorans DSM 32074
jako dodatku paszowego dla wszystkich gatunków zwierząt
(Tekst mający znaczenie dla EOG)
Dz.U.UE.L.2017.31.18 z dnia 2017.02.04
ROZPORZĄDZENIE WYKONAWCZE KOMISJI (UE) 2017/193
z dnia 3 lutego 2017 r.
zmieniające załącznik II do decyzji 2007/777/WE i załącznik I do rozporządzenia (WE)
nr 798/2008 w zakresie wpisów dotyczących Ukrainy w wykazach państw trzecich, z których
dozwolone jest wprowadzanie niektórych towarów do Unii w odniesieniu do wysoce zjadliwej
grypy ptaków
(Tekst mający znaczenie dla EOG)
Dz.U.UE.L.2017.31.13 z dnia 2017.02.04
DECYZJA WYKONAWCZA KOMISJI (UE) 2017/205
z dnia 3 lutego 2017 r.
zmieniająca załącznik do decyzji wykonawczej 2014/709/UE w sprawie środków
kontroli w zakresie zdrowia zwierząt w odniesieniu do afrykańskiego pomoru świń w
niektórych państwach członkowskich
(notyfikowana jako dokument nr C(2017) 503)
(Tekst mający znaczenie dla EOG)
(Dz.U.UE L z dnia 7 lutego 2017 r.)
Dz.U.UE.L.2017.32.40 z dnia 2017.02.07
ROZPORZĄDZENIE KOMISJI (UE) 2017/212
z dnia 7 lutego 2017 r.
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w sprawie wyznaczenia laboratorium referencyjnego UE ds. pomoru małych
przeżuwaczy, ustanowienia dodatkowych obowiązków i zadań tego laboratorium oraz zmiany
załącznika VII do rozporządzenia (WE) nr 882/2004 Parlamentu Europejskiego i Rady
(Tekst mający znaczenie dla EOG)
Dz.U.UE.L.2017.33.27 z dnia 2017.02.08
ROZPORZĄDZENIE WYKONAWCZE KOMISJI (UE) 2017/211
z dnia 7 lutego 2017 r.
dotyczące zezwolenia na stosowanie preparatu endo-1,4-beta-ksylanazy (EC 3.2.1.8)
wytwarzanej przez Bacillus subtilis (LMG-S 15136) jako dodatku paszowego dla drobiu,
prosiąt odsadzonych od maciory i tuczników oraz zmieniające rozporządzenia (WE) nr
1259/2004, (WE) nr 1206/2005 i (WE) nr 322/2009 i uchylające rozporządzenie (WE) nr
516/2007 (posiadacz zezwolenia Beldem, oddział Puratos NV)
(Tekst mający znaczenie dla EOG)
Dz.U.UE.L.2017.33.23 z dnia 2017.02.08
ROZPORZĄDZENIE WYKONAWCZE KOMISJI (UE) 2017/210
z dnia 7 lutego 2017 r.
dotyczące zezwolenia na stosowanie preparatu endo-1,4-beta-ksylanazy i endo-1,3(4)beta-glukanazy wytwarzanych przez Talaromyces versatilis sp. nov. IMI CC 378536 i
Talaromyces versatilis sp. nov DSM 26702 jako dodatku paszowego dla kur niosek (posiadacz
zezwolenia Adisseo France S.A.S.)
(Tekst mający znaczenie dla EOG)
Dz.U.UE.L.2017.33.19 z dnia 2017.02.08
DECYZJA WYKONAWCZA KOMISJI (UE) 2017/223
z dnia 7 lutego 2017 r.
upoważniająca laboratorium w Brazylii do przeprowadzania testów serologicznych w
celu monitorowania skuteczności szczepionek przeciw wściekliźnie u psów, kotów i fretek
(notyfikowana jako dokument nr C(2017) 572)
(Tekst mający znaczenie dla EOG)
(Dz.U.UE L z dnia 9 lutego 2017 r.)
Dz.U.UE.L.2017.34.34 z dnia 2017.02.09
ROZPORZĄDZENIE WYKONAWCZE KOMISJI (UE) 2017/219
z dnia 8 lutego 2017 r.
dotyczące zezwolenia na stosowanie preparatu Bacillus subtilis (DSM 27273) jako
dodatku paszowego dla prosiąt odsadzonych od maciory oraz odsadzonych od maciory
podrzędnych gatunków świń (posiadacz zezwolenia Chr. Hansen A/S)
(Tekst mający znaczenie dla EOG)
Dz.U.UE.L.2017.34.18 z dnia 2017.02.09
ROZPORZĄDZENIE KOMISJI (UE) 2017/228
z dnia 9 lutego 2017 r.
zmieniające rozporządzenie (WE) nr 178/2002 Parlamentu Europejskiego i Rady w
odniesieniu do nazw i obszarów kompetencji paneli naukowych Europejskiego Urzędu ds.
Bezpieczeństwa Żywności
(Tekst mający znaczenie dla EOG)
Dz.U.UE.L.2017.35.10 z dnia 2017.02.10
DECYZJA WYKONAWCZA KOMISJI (UE) 2017/252
z dnia 9 lutego 2017 r.
zmieniająca załącznik II do decyzji 93/52/EWG w odniesieniu do uznania Wspólnoty
Autonomicznej Estremadury za oficjalnie wolną od brucelozy (B. Melitensis) i zmieniająca
załączniki do decyzji 2003/467/WE w odniesieniu do uznania niektórych regionów Hiszpanii
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za oficjalnie wolne od gruźlicy i oficjalnie wolne od brucelozy w odniesieniu do stad bydła oraz
uznania Jersey za region oficjalnie wolny od enzootycznej białaczki bydła
(notyfikowana jako dokument nr C(2017) 691)
(Tekst mający znaczenie dla EOG)
(Dz.U.UE L z dnia 14 lutego 2017 r.)
Dz.U.UE.L.2017.37.19 z dnia 2017.02.14
DECYZJA WYKONAWCZA KOMISJI (UE) 2017/263
z dnia 14 lutego 2017 r.
w sprawie środków zmniejszających ryzyko i wzmocnionych środków bezpieczeństwa
biologicznego oraz systemów wczesnego wykrywania w związku z ryzykiem stwarzanym przez
dzikie ptactwo w odniesieniu do przenoszenia wirusów wysoce zjadliwej grypy ptaków na drób
(notyfikowana jako dokument nr C(2017) 765)
(Tekst mający znaczenie dla EOG)
Dz.U.UE.L.2017.39.6 z dnia 2017.02.16
DECYZJA WYKONAWCZA KOMISJI (UE) 2017/302
z dnia 15 lutego 2017 r.
ustanawiająca konkluzje dotyczące najlepszych dostępnych technik (BAT) w
odniesieniu do intensywnego chowu drobiu lub świń zgodnie z dyrektywą Parlamentu
Europejskiego i Rady 2010/75/UE
(notyfikowana jako dokument nr C(2017)688)
(Tekst mający znaczenie dla EOG)
Dz.U.UE.L.2017.43.231 z dnia 2017.02.21
ROZPORZĄDZENIE WYKONAWCZE KOMISJI (UE) 2017/307
z dnia 21 lutego 2017 r.
dotyczące zezwolenia na stosowanie suchego wyciągu z winogron Vitis vinifera spp.
vinifera jako dodatku paszowego dla wszystkich gatunków zwierząt z wyjątkiem psów
(Tekst mający znaczenie dla EOG)
Dz.U.UE.L.2017.44.1 z dnia 2017.02.22
ROZPORZĄDZENIE KOMISJI (UE) 2017/324
z dnia 24 lutego 2017 r.
zmieniające załącznik do rozporządzenia (UE) nr 231/2012 ustanawiającego
specyfikacje dla dodatków do żywności wymienionych w załącznikach II i III do rozporządzenia
(WE) nr 1333/2008 Parlamentu Europejskiego i Rady w odniesieniu do specyfikacji dla
zasadowego kopolimeru metakrylanu (E 1205)
(Tekst mający znaczenie dla EOG)
Dz.U.UE.L.2017.49.4 z dnia 2017.02.25
DECYZJA WYKONAWCZA KOMISJI (UE) 2017/351
z dnia 24 lutego 2017 r.
zmieniająca załącznik do decyzji wykonawczej 2014/709/UE w sprawie środków
kontroli w zakresie zdrowia zwierząt w odniesieniu do afrykańskiego pomoru świń w
niektórych państwach członkowskich
(notyfikowana jako dokument nr C(2017) 1261)
(Tekst mający znaczenie dla EOG)
Dz.U.UE.L.2017.50.82 z dnia 2017.02.28
Sprostowanie do rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/429 z
dnia 9 marca 2016 r. w sprawie przenośnych chorób zwierząt oraz zmieniającego i
uchylającego niektóre akty w dziedzinie zdrowia zwierząt ("Prawo o zdrowiu zwierząt")
(Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej L 84 z dnia 31 marca 2016 r.)
(Dz.U.UE L z dnia 3 marca 2017 r.)
Dz.U.UE.L.2017.57.65 z dnia 2017.03.03
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ROZPORZĄDZENIE WYKONAWCZE KOMISJI (UE) 2017/384
z dnia 2 marca 2017 r.
zmieniające załączniki I i II do rozporządzenia (UE) nr 206/2010 w odniesieniu do
wzorów świadectw weterynaryjnych BOV-X, OVI-X, OVI-Y i RUM oraz wykazów krajów
trzecich, ich terytoriów lub części, z których dozwolone jest wprowadzanie do Unii niektórych
zwierząt kopytnych i świeżego mięsa
(Tekst mający znaczenie dla EOG)
Dz.U.UE.L.2017.59.3 z dnia 2017.03.07
DECYZJA WYKONAWCZA KOMISJI (UE) 2017/417
z dnia 7 marca 2017 r.
zmieniająca załącznik do decyzji wykonawczej (UE) 2017/247 w sprawie środków
ochronnych w odniesieniu do ognisk wysoce zjadliwej grypy ptaków w niektórych państwach
członkowskich
(notyfikowana jako dokument nr C(2017) 1614)
(Tekst mający znaczenie dla EOG)
Dz.U.UE.L.2017.63.177
ROZPORZĄDZENIE KOMISJI (UE) 2017/405
z dnia 8 marca 2017 r.
zmieniające załączniki II i III do rozporządzenia (WE) nr 396/2005 Parlamentu
Europejskiego i Rady w odniesieniu do najwyższych dopuszczalnych poziomów pozostałości
sulfoksafloru w określonych produktach oraz na ich powierzchni
(Tekst mający znaczenie dla EOG)
Dz.U.UE.L.2017.63.71
ROZPORZĄDZENIE WYKONAWCZE KOMISJI (UE) 2017/420
z dnia 9 marca 2017 r.
dotyczące zezwolenia na stosowanie preparatu olejku tymiankowego, syntetycznego
olejku z anyżu gwiazdkowego i proszku z kory mydłodrzewu właściwego jako dodatku
paszowego dla kurcząt rzeźnych, kurcząt odchowywanych na kury nioski oraz podrzędnych
gatunków ptaków rzeźnych i odchowywanych na nioski (posiadacz zezwolenia Delacon
Biotechnik GmbH)
(Tekst mający znaczenie dla EOG)
Dz.U.UE.L.2017.64.7 z dnia 2017.03.10
ROZPORZĄDZENIE WYKONAWCZE KOMISJI (UE) 2017/429
z dnia 10 marca 2017 r.
dotyczące zezwolenia na stosowanie preparatu endo-1,3(4)-beta-glukanazy
wytwarzanej przez Aspergillus aculeatinus (wcześniej sklasyfikowany jako Aspergillus
aculeatus) (CBS 589.94), endo-1,4-beta-glukanazy wytwarzanej przez Trichoderma reesei
(wcześniej sklasyfikowany jako Trichoderma longibrachiatum) (CBS 592.94), alfa-amylazy
wytwarzanej przez Bacillus amyloliquefaciens (DSM 9553) i endo-1,4-beta-ksylanazy
wytwarzanej przez Trichoderma viride (NIBH FERM BP4842) jako dodatku paszowego dla
wszystkich gatunków ptaków oraz zmieniające rozporządzenia (WE) nr 358/2005 i (WE) nr
1284/2006 i uchylające rozporządzenie (UE) nr 516/2010 (posiadacz zezwolenia Kemin
Europa NV)
(Tekst mający znaczenie dla EOG)
Dz.U.UE.L.2017.66.4 z dnia 2017.03.11
ROZPORZĄDZENIE WYKONAWCZE KOMISJI (UE) 2017/440
z dnia 13 marca 2017 r.
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dotyczące zezwolenia na stosowanie preparatu Bacillus amyloliquefaciens (PTA-6507),
Bacillus amyloliquefaciens (NRRL B-50013) i Bacillus amyloliquefaciens (NRRL B-50104) jako
dodatku paszowego dla kurcząt rzeźnych, kurcząt odchowywanych na kury nioski,
podrzędnych gatunków drobiu rzeźnego i podrzędnych gatunków drobiu odchowywanego na
nioski (posiadacz zezwolenia Danisco (UK) Ltd., prowadzący działalność jako Danisco Animal
Nutrition)
(Tekst mający znaczenie dla EOG)
Dz.U.UE.L.2017.67.74 z dnia 2017.03.14
ROZPORZĄDZENIE WYKONAWCZE KOMISJI (UE) 2017/439
z dnia 13 marca 2017 r.
dotyczące zezwolenia na stosowanie siarczanu L-lizyny wytwarzanego
Escherichia coli jako dodatku paszowego dla wszystkich gatunków zwierząt
(Tekst mający znaczenie dla EOG)
Dz.U.UE.L.2017.67.70 z dnia 2017.03.14

przez

ROZPORZĄDZENIE WYKONAWCZE KOMISJI (UE) 2017/447
z dnia 14 marca 2017 r.
dotyczące zezwolenia na stosowanie preparatu Bacillus subtilis (DSM 5750) i Bacillus
licheniformis (DSM 5749) jako dodatku paszowego dla loch, prosiąt odsadzonych od maciory,
tuczników, cieląt do dalszego chowu i indyków rzeźnych oraz zmieniające rozporządzenia (WE)
nr 1453/2004, (WE) nr 2148/2004 i (WE) nr 600/2005 (posiadacz zezwolenia Chr. Hansen
A/S)
(Tekst mający znaczenie dla EOG)
Dz.U.UE.L.2017.69.18 z dnia 2017.03.15
ROZPORZĄDZENIE WYKONAWCZE KOMISJI (UE) 2017/455
z dnia 15 marca 2017 r.
dotyczące zezwolenia na stosowanie preparatu Lactobacillus fermentum (NCIMB
41636), Lactobacillus plantarum (NCIMB 41638) i Lactobacillus rhamnosus (NCIMB 41640)
jako dodatku paszowego dla psów
(Tekst mający znaczenie dla EOG)
Dz.U.UE.L.2017.71.15 z dnia 2017.03.16
DECYZJA WYKONAWCZA KOMISJI (UE) 2017/486
z dnia 17 marca 2017 r.
zmieniająca załączniki I i II do decyzji 2004/558/WE w odniesieniu do statusu
Luksemburga, Jersey oraz niemieckich krajów związkowych Hamburg i Szlezwik-Holsztyn
jako obszarów wolnych od zakaźnego zapalenia nosa i tchawicy bydła oraz zmieniająca
załącznik II do decyzji 2008/185/WE w odniesieniu do statusu włoskiego regionu FriuliWenecja Julijska jako obszaru wolnego od choroby Aujeszkyego
(notyfikowana jako dokument nr C(2017) 1689)
(Tekst mający znaczenie dla EOG)
Dz.U.UE.L.2017.75.27 z dnia 2017.03.21
ROZPORZĄDZENIE WYKONAWCZE KOMISJI (UE) 2017/481
z dnia 20 marca 2017 r.
zmieniające załącznik I do rozporządzenia (WE) nr 798/2008 w zakresie wpisu
dotyczącego Stanów Zjednoczonych w wykazie państw trzecich, terytoriów, stref lub grup, z
których dopuszczalny jest przywóz do Unii i tranzyt przez jej terytorium niektórych produktów
drobiowych, w odniesieniu do wysoce zjadliwej grypy ptaków
(Tekst mający znaczenie dla EOG)
Dz.U.UE.L.2017.75.15 z dnia 2017.03.21
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DECYZJA WYKONAWCZA KOMISJI (UE) 2017/554
z dnia 23 marca 2017 r.
zmieniająca załącznik do decyzji wykonawczej (UE) 2017/247 w sprawie środków
ochronnych w odniesieniu do ognisk wysoce zjadliwej grypy ptaków w niektórych państwach
członkowskich
(notyfikowana jako dokument nr C(2017) 2033)
(Tekst mający znaczenie dla EOG)
Dz.U.UE.L.2017.79.15 z dnia 2017.03.24
DECYZJA WYKONAWCZA KOMISJI (UE) 2017/564
z dnia 23 marca 2017 r.
zmieniająca załącznik do decyzji wykonawczej 2014/709/UE w sprawie środków
kontroli w zakresie zdrowia zwierząt w odniesieniu do afrykańskiego pomoru świń w
niektórych państwach członkowskich
(notyfikowana jako dokument nr C(2017) 1813)
(Tekst mający znaczenie dla EOG)
Dz.U.UE.L.2017.80.35 z dnia 2017.03.25
DECYZJA WYKONAWCZA KOMISJI (UE) 2017/622
z dnia 31 marca 2017 r.
zmieniająca wzór świadectwa do celów przywozu surowych wyrobów mięsnych zawarty
w załączniku II do decyzji 2000/572/WE oraz wzór świadectwa do celów przywozu niektórych
produktów mięsnych oraz przetworzonych żołądków, pęcherzy i jelit zawarty w załączniku III
do decyzji 2007/777/WE w odniesieniu do zasad zapobiegania niektórym pasażowalnym
gąbczastym encefalopatiom oraz ich kontroli i zwalczania
(Tekst mający znaczenie dla EOG)
Dz.U.UE.L.2017.89.11 z dnia 2017.04.01
ROZPORZĄDZENIE KOMISJI (UE) 2017/624
z dnia 30 marca 2017 r.
zmieniające załączniki II i V do rozporządzenia (WE) nr 396/2005 Parlamentu
Europejskiego i Rady w odniesieniu do najwyższych dopuszczalnych poziomów pozostałości
bifenazatu, daminozydu i tolilfluanidu w określonych produktach oraz na ich powierzchni
(Tekst mający znaczenie dla EOG)
Dz.U.UE.L.2017.93.30 z dnia 2017.04.06
ROZPORZĄDZENIE KOMISJI (UE) 2017/623
z dnia 30 marca 2017 r.
zmieniające załączniki II i III do rozporządzenia (WE) nr 396/2005 Parlamentu
Europejskiego i Rady w odniesieniu do najwyższych dopuszczalnych poziomów pozostałości
acekwinocylu, amitrazu, kumafosu, diflufenikanu, flumechiny, metribuzyny, permetryny,
pyraklostrobiny i streptomycyny w określonych produktach oraz na ich powierzchni
(Tekst mający znaczenie dla EOG)
Dz.U.UE.L.2017.93.1 z dnia 2017.04.06
ROZPORZĄDZENIE WYKONAWCZE KOMISJI (UE) 2017/660
z dnia 6 kwietnia 2017 r.
dotyczące wieloletniego skoordynowanego unijnego programu kontroli na lata 2018,
2019 i 2020, mającego na celu zapewnienie zgodności z najwyższymi dopuszczalnymi
poziomami pozostałości pestycydów w żywności pochodzenia roślinnego i zwierzęcego oraz na
jej powierzchni, a także mającego na celu ocenę narażenia konsumenta na te pozostałości
(Tekst mający znaczenie dla EOG)
Dz.U.UE.L.2017.94.12 z dnia 2017.04.07
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ROZPORZĄDZENIE PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY (UE) 2017/625
z dnia 15 marca 2017 r.
w sprawie kontroli urzędowych i innych czynności urzędowych przeprowadzanych w
celu zapewnienia stosowania prawa żywnościowego i paszowego oraz zasad dotyczących
zdrowia i dobrostanu zwierząt, zdrowia roślin i środków ochrony roślin, zmieniające
rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 999/2001, (WE) nr 396/2005, (WE)
nr 1069/2009, (WE) nr 1107/2009, (UE) nr 1151/2012, (UE) nr 652/2014, (UE) 2016/429 i
(UE) 2016/2031, rozporządzenia Rady (WE) nr 1/2005 i (WE) nr 1099/2009 oraz dyrektywy
Rady 98/58/WE, 1999/ 74/WE, 2007/43/WE, 2008/119/WE i 2008/120/WE, oraz
uchylające rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 854/2004 i (WE) nr
882/2004, dyrektywy Rady 89/608/EWG, 89/662/ EWG, 90/425/EWG, 91/496/EWG,
96/23/WE, 96/93/WE i 97/78/WE oraz decyzję Rady 92/438/EWG (rozporządzenie w
sprawie kontroli urzędowych)
(Tekst mający znaczenie dla EOG)
Dz.U.UE.L.2017.95.1 z dnia 2017.04.07
ROZPORZĄDZENIE KOMISJI (UE) 2017/627
z dnia 3 kwietnia 2017 r.
zmieniające załączniki II, III i V do rozporządzenia (WE) nr 396/2005 Parlamentu
Europejskiego i Rady w odniesieniu do najwyższych dopuszczalnych poziomów pozostałości
fenpiroksymatu, triadimenolu i triadimefonu w określonych produktach lub na ich
powierzchni
(Tekst mający znaczenie dla EOG)
Dz.U.UE.L.2017.96.44 z dnia 2017.04.07
ROZPORZĄDZENIE KOMISJI (UE) 2017/626
z dnia 31 marca 2017 r.
zmieniające załączniki II i III do rozporządzenia (WE) nr 396/2005 Parlamentu
Europejskiego i Rady w odniesieniu do najwyższych dopuszczalnych poziomów pozostałości
acetamiprydu, cyjanotraniliprolu, cypermetryny, cyprodynilu, difenokonazolu, etefonu,
fluopyramu, flutriafolu, fluksapyroksadu, imazapiku, imazapyru, lambdacyhalotryny,
mezotrionu, profenofosu, propikonazolu, pirymetanilu, spirotetramatu, tebukonazolu,
triazofosu i trifloksystrobiny w określonych produktach oraz na ich powierzchni
(Tekst mający znaczenie dla EOG)
Dz.U.UE.L.2017.96.1 z dnia 2017.04.07
DECYZJA WYKONAWCZA KOMISJI (UE) 2017/675
z dnia 7 kwietnia 2017 r.
w sprawie środków mających na celu zapobieżenie wprowadzeniu do Unii wirusa
pryszczycy z Algierii
(notyfikowana jako dokument nr C(2017) 2432)
(Tekst mający znaczenie dla EOG)
(Dz.U.UE L z dnia 8 kwietnia 2017 r.)
Dz.U.UE.L.2017.97.31 z dnia 2017.04.08
ROZPORZĄDZENIE KOMISJI (UE) 2017/671
z dnia 7 kwietnia 2017 r.
zmieniające załącznik II do rozporządzenia (WE) nr 396/2005 Parlamentu
Europejskiego i Rady w odniesieniu do najwyższych dopuszczalnych poziomów pozostałości
chlotianidyny i tiametoksamu w określonych produktach lub na ich powierzchni
(Tekst mający znaczenie dla EOG)
Dz.U.UE.L.2017.97.9 z dnia 2017.04.08
DECYZJA WYKONAWCZA KOMISJI (UE) 2017/696
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z dnia 11 kwietnia 2017 r.
zmieniająca decyzję wykonawczą (UE) 2017/247 w sprawie środków ochronnych w
odniesieniu do ognisk wysoce zjadliwej grypy ptaków w niektórych państwach członkowskich
(notyfikowana jako dokument nr C(2017) 2476)
(Tekst mający znaczenie dla EOG)
(Dz.U.UE L z dnia 13 kwietnia 2017 r.)
Dz.U.UE.L.2017.101.80 z dnia 2017.04.13
ROZPORZĄDZENIE KOMISJI (UE) 2017/693
z dnia 7 kwietnia 2017 r.
zmieniające załączniki II, III i V do rozporządzenia (WE) nr 396/2005 Parlamentu
Europejskiego i Rady w odniesieniu do najwyższych dopuszczalnych poziomów pozostałości
bitertanolu, chlormekwatu i tebufenpiradu w określonych produktach lub na ich powierzchni
(Tekst mający znaczenie dla EOG)
Dz.U.UE.L.2017.101.1 z dnia 2017.04.13
Sprostowanie do decyzji wykonawczej Komisji (UE) 2017/302 z dnia 15 lutego 2017 r.
ustanawiającej konkluzje dotyczące najlepszych dostępnych technik (BAT) w odniesieniu do
intensywnego chowu drobiu lub świń zgodnie z dyrektywą Parlamentu Europejskiego i Rady
2010/75/UE
(Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej L 43 z dnia 21 lutego 2017 r.)
(Dz.U.UE L z dnia 21 kwietnia 2017 r.)
Dz.U.UE.L.2017.105.21 z dnia 2017.04.21
ROZPORZĄDZENIE WYKONAWCZE KOMISJI (UE) 2017/731
z dnia 25 kwietnia 2017 r.
zmieniające wzory świadectw weterynaryjnych BOV-X, BOV-Y, BOV i OVI określone w
załącznikach I i II do rozporządzenia (UE) nr 206/2010, wzory świadectw GEL, COL, RCG i
TCG określone w załączniku II do rozporządzenia wykonawczego (UE) 2016/759 i wzór
świadectwa dotyczącego produktów złożonych określony w załączniku I do rozporządzenia
(UE) nr 28/2012 w odniesieniu do zasad dotyczących zapobiegania niektórym pasażowalnym
encefalopatiom gąbczastym oraz ich kontroli i zwalczania
(Tekst mający znaczenie dla EOG)
Dz.U.UE.L.2017.108.7 z dnia 2017.04.26
ROZPORZĄDZENIE WYKONAWCZE KOMISJI (UE) 2017/717
z dnia 10 kwietnia 2017 r.
ustanawiające zasady stosowania rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady
(UE) 2016/1012 w odniesieniu do wzorów formularzy świadectw zootechnicznych dotyczących
zwierząt hodowlanych i ich materiału biologicznego wykorzystywanego do rozrodu
(Tekst mający znaczenie dla EOG)
Dz.U.UE.L.2017.109.9 z dnia 2017.04.26
ROZPORZĄDZENIE WYKONAWCZE KOMISJI (UE) 2017/716
z dnia 10 kwietnia 2017 r.
ustanawiające zasady stosowania rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady
(UE) 2016/1012 w odniesieniu do wzorów formularzy, na których przedstawiane mają być
informacje umieszczane w wykazach uznanych związków hodowców i przedsiębiorstw
hodowlanych
(Tekst mający znaczenie dla EOG)
Dz.U.UE.L.2017.109.1 z dnia 2017.04.26
DECYZJA WYKONAWCZA KOMISJI (UE) 2017/767
z dnia 28 kwietnia 2017 r.
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zmieniająca załącznik do decyzji wykonawczej 2014/709/UE w sprawie środków
kontroli w zakresie zdrowia zwierząt w odniesieniu do afrykańskiego pomoru świń w
niektórych państwach członkowskich
(notyfikowana jako dokument nr C(2017) 2741)
(Tekst mający znaczenie dla EOG)
(Dz.U.UE L z dnia 3 maja 2017 r.)
Dz.U.UE.L.2017.114.26 z dnia 2017.05.03
ROZPORZĄDZENIE KOMISJI (UE) 2017/771
z dnia 3 maja 2017 r.
zmieniające rozporządzenie (WE) nr 152/2009 w odniesieniu do metod oznaczania
poziomów dioksyn i polichlorowanych bifenyli
(Tekst mający znaczenie dla EOG)
Dz.U.UE.L.2017.115.22 z dnia 2017.05.04
DECYZJA WYKONAWCZA KOMISJI (UE) 2017/780
z dnia 3 maja 2017 r.
zmieniająca załącznik do decyzji wykonawczej (UE) 2017/247 w sprawie środków
ochronnych w odniesieniu do ognisk wysoce zjadliwej grypy ptaków w niektórych państwach
członkowskich
(notyfikowana jako dokument nr C(2017) 2938)
(Tekst mający znaczenie dla EOG)
(Dz.U.UE L z dnia 5 maja 2017 r.)
Dz.U.UE.L.2017.116.30 z dnia 2017.05.05
ROZPORZĄDZENIE KOMISJI (UE) 2017/786
z dnia 8 maja 2017 r.
zmieniające rozporządzenie (UE) nr 142/2011 w odniesieniu do definicji mączki rybnej
i oleju z ryb
(Tekst mający znaczenie dla EOG)
Dz.U.UE.L.2017.119.1 z dnia 2017.05.09
DECYZJA WYKONAWCZA KOMISJI (UE) 2017/800
z dnia 8 maja 2017 r.
zmieniająca decyzję 2009/821/WE w odniesieniu do wykazów punktów kontroli
granicznej i jednostek weterynaryjnych w systemie TRACES
(notyfikowana jako dokument nr C(2017) 2899)
(Tekst mający znaczenie dla EOG)
(Dz.U.UE L z dnia 11 maja 2017 r.)
Dz.U.UE.L.2017.120.22 z dnia 2017.05.11
ROZPORZĄDZENIE WYKONAWCZE KOMISJI (UE) 2017/793
z dnia 10 maja 2017 r.
zmieniające rozporządzenie (WE) nr 180/2008 w odniesieniu do przedłużenia okresu,
na jaki zostało wyznaczone laboratorium referencyjne UE ds. chorób koni innych niż
afrykański pomór koni
(Tekst mający znaczenie dla EOG)
Dz.U.UE.L.2017.120.5 z dnia 2017.05.11
DECYZJA WYKONAWCZA KOMISJI (UE) 2017/811
z dnia 10 maja 2017 r.
zatwierdzająca zmieniony plan przedłożony przez Belgię w celu zatwierdzania zakładów
do wewnątrzunijnego handlu drobiem i jajami wylęgowymi na podstawie dyrektywy Rady
2009/158/WE
(notyfikowana jako dokument nr C(2017) 2947)
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(Tekst mający znaczenie dla EOG)
(Dz.U.UE L z dnia 12 maja 2017 r.)
Dz.U.UE.L.2017.121.47 z dnia 2017.05.12
DECYZJA WYKONAWCZA KOMISJI (UE) 2017/819
z dnia 12 maja 2017 r.
zmieniająca załącznik do decyzji wykonawczej (UE) 2017/247 w sprawie środków
ochronnych w odniesieniu do ognisk wysoce zjadliwej grypy ptaków w niektórych państwach
członkowskich
(notyfikowana jako dokument nr C(2017) 3331)
(Tekst mający znaczenie dla EOG)
(Dz.U.UE L z dnia 13 maja 2017 r.)
Dz.U.UE.L.2017.122.76 z dnia 2017.05.13
DECYZJA WYKONAWCZA KOMISJI (UE) 2017/862
z dnia 17 maja 2017 r.
ustanawiająca warunki dotyczące zdrowia zwierząt i świadectw weterynaryjnych przy
powrotnym wwozie zarejestrowanych koni biorących udział w zawodach po wywozie czasowym
do Turkmenistanu, zmieniająca załącznik I do decyzji 93/195/EWG w odniesieniu do wpisu
dotyczącego Turkmenistanu i zmieniająca załącznik I do decyzji 2004/211/WE w odniesieniu
do wpisu dotyczącego Turkmenistanu w wykazie państw trzecich oraz części ich terytoriów, z
których dozwolony jest przywóz do Unii żywych zwierząt z rodziny koniowatych oraz nasienia,
komórek jajowych i zarodków koni
(notyfikowana jako dokument nr C(2017) 3207)
(Tekst mający znaczenie dla EOG)
(Dz.U.UE L z dnia 19 maja 2017 r.)
Dz.U.UE.L.2017.128.55 z dnia 2017.05.19
Sprostowanie do rozporządzenia Komisji (UE) 2017/693 z dnia 7 kwietnia 2017 r.
zmieniającego Załączniki II, III i V do rozporządzenia (WE) nr 396/2005 Parlamentu
Europejskiego i Rady w odniesieniu do najwyższych dopuszczalnych poziomów pozostałości
bitertanolu, chlormekwatu i tebufenpiradu w określonych produktach lub na ich powierzchni
(Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej L 101 z dnia 13 kwietnia 2017 r.)
(Dz.U.UE L z dnia 20 maja 2017 r.)
Dz.U.UE.L.2017.131.23 z dnia 2017.05.20
ROZPORZĄDZENIE WYKONAWCZE KOMISJI (UE) 2017/873
z dnia 22 maja 2017 r.
dotyczące zezwolenia na stosowanie L-tryptofanu wytwarzanego przez Escherichia coli
jako dodatku paszowego dla wszystkich gatunków zwierząt
(Tekst mający znaczenie dla EOG)
Dz.U.UE.L.2017.134.14 z dnia 2017.05.23
ROZPORZĄDZENIE KOMISJI (UE) 2017/871
z dnia 22 maja 2017 r.
zmieniające załącznik II do rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr
1333/2008 w odniesieniu do stosowania kwasu fosforowego - fosforanów - di- tri- i
polifosforanów (E 338-452) w określonych surowych wyrobach mięsnych
(Tekst mający znaczenie dla EOG)
Dz.U.UE.L.2017.134.3 z dnia 2017.05.23
DECYZJA WYKONAWCZA KOMISJI (UE) 2017/888
z dnia 22 maja 2017 r.
zmieniająca decyzję 2003/467/WE w odniesieniu do statusu włoskiego regionu
Umbria jako obszaru oficjalnie uznanego za wolny od gruźlicy oraz statusu Polski jako obszaru
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wolnego od enzootycznej białaczki bydła, zmieniająca decyzję 2004/558/WE w odniesieniu do
statusu Niemiec jako obszaru wolnego od zakaźnego zapalenia nosa i tchawicy bydła oraz
zmieniająca decyzję 2008/185/WE w odniesieniu do statusu określonych regionów Polski
jako obszarów wolnych od choroby Aujeszkyego oraz zatwierdzenia programu zwalczania
choroby Aujeszkyego dla włoskiego regionu Wenecja Euganejska
(notyfikowana jako dokument nr C(2017) 3239)
(Tekst mający znaczenie dla EOG)
(Dz.U.UE L z dnia 24 maja 2017 r.)
Dz.U.UE.L.2017.135.27 z dnia 2017.05.24
DECYZJA WYKONAWCZA KOMISJI (UE) 2017/887
z dnia 22 maja 2017 r.
w sprawie środków mających na celu zapobieżenie wprowadzeniu do Unii wirusa
pryszczycy z Tunezji oraz zmiany decyzji wykonawczej (UE) 2017/675
(notyfikowana jako dokument nr C(2017) 3221)
(Tekst mający znaczenie dla EOG)
(Dz.U.UE L z dnia 24 maja 2017 r.)
Dz.U.UE.L.2017.135.25 z dnia 2017.05.24
ROZPORZĄDZENIE KOMISJI (UE) 2017/880
z dnia 23 maja 2017 r.
ustanawiające zasady stosowania maksymalnego limitu pozostałości ustalonego dla
substancji farmakologicznie czynnej w danym środku spożywczym w odniesieniu do innego
środka spożywczego uzyskanego z tego samego gatunku oraz stosowania maksymalnego
limitu pozostałości ustalonego dla substancji farmakologicznie czynnej u jednego gatunku lub
większej ich liczby w odniesieniu do innych gatunków, zgodnie z rozporządzeniem Parlamentu
Europejskiego i Rady (WE) nr 470/2009
(Tekst mający znaczenie dla EOG)
Dz.U.UE.L.2017.135.1 z dnia 2017.05.24
Sprostowanie do rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2017/625 z
dnia 15 marca 2017 r. w sprawie kontroli urzędowych i innych czynności urzędowych
przeprowadzanych w celu zapewnienia stosowania prawa żywnościowego i paszowego oraz
zasad dotyczących zdrowia i dobrostanu zwierząt, zdrowia roślin i środków ochrony roślin,
zmieniającego rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 999/2001, (WE) nr
396/2005, (WE) nr 1069/2009, (WE) nr 1107/2009, (UE) nr 1151/2012, (UE) nr 652/2014,
(UE) 2016/429 i (UE) 2016/2031, rozporządzenia Rady (WE) nr 1/2005 i (WE) nr 1099/2009
oraz dyrektywy Rady 98/58/WE, 1999/74/WE, 2007/43/WE, 2008/119/WE i
2008/120/WE, oraz uchylającego rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr
854/2004 i (WE) nr 882/2004, dyrektywy Rady 89/608/EWG, 89/662/EWG, 90/425/EWG,
91/496/EWG, 96/23/WE, 96/93/WE i 97/78/WE oraz decyzję Rady 92/438/EWG
(rozporządzenia w sprawie kontroli urzędowych)
(Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej L 95 z dnia 7 kwietnia 2017 r.)
(Dz.U.UE L z dnia 24 maja 2017 r.)
Dz.U.UE.L.2017.137.40 z dnia 2017.05.24
ROZPORZĄDZENIE WYKONAWCZE KOMISJI (UE) 2017/896
z dnia 24 maja 2017 r.
dotyczące zezwolenia na stosowanie 6-fitazy wytwarzanej przez Trichoderma reesei
(ATCC SD-6528) jako dodatku paszowego w postaci stałej dla wszystkich gatunków drobiu i
wszystkich gatunków świń (poza prosiętami ssącymi) (posiadacz zezwolenia Danisco (UK) Ltd)
(Tekst mający znaczenie dla EOG)
Dz.U.UE.L.2017.138.123 z dnia 2017.05.25
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ROZPORZĄDZENIE WYKONAWCZE KOMISJI (UE) 2017/895
z dnia 24 maja 2017 r.
dotyczące zezwolenia na stosowanie preparatu 3-fitazy wytwarzanej przez
Komagataella pastoris (CECT 13094) jako dodatku paszowego dla kurcząt rzeźnych i kur
niosek (posiadacz zezwolenia Fertinagro Nutrientes S.L.)
(Tekst mający znaczenie dla EOG)
Dz.U.UE.L.2017.138.120 z dnia 2017.05.25
ROZPORZĄDZENIE KOMISJI (UE) 2017/894
z dnia 24 maja 2017 r.
zmieniające załączniki III i VII do rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady
(WE) nr 999/2001 w odniesieniu do typowania genetycznego owiec
(Tekst mający znaczenie dla EOG)
Dz.U.UE.L.2017.138.117 z dnia 2017.05.25
ROZPORZĄDZENIE KOMISJI (UE) 2017/893
z dnia 24 maja 2017 r.
zmieniające załączniki I i IV do rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (WE)
nr 999/2001 oraz załączniki X, XIV i XV do rozporządzenia Komisji (UE) nr 142/2011 w
odniesieniu do przepisów dotyczących przetworzonego białka zwierzęcego
(Tekst mający znaczenie dla EOG)
Dz.U.UE.L.2017.138.92 z dnia 2017.05.25
ROZPORZĄDZENIE WYKONAWCZE KOMISJI (UE) 2017/913
z dnia 29 maja 2017 r.
dotyczące zezwolenia na stosowanie preparatu esterazy fumonizynowej wytwarzanej
przez Komagataella pastoris (DSM 26643) jako dodatku paszowego dla wszystkich gatunków
ptaków
(Tekst mający znaczenie dla EOG)
Dz.U.UE.L.2017.139.33 z dnia 2017.05.30
ROZPORZĄDZENIE WYKONAWCZE KOMISJI (UE) 2017/912
z dnia 29 maja 2017 r.
dotyczące zezwolenia na stosowanie preparatu Lactobacillus plantarum DSM 29024
jako dodatku paszowego dla wszystkich gatunków zwierząt
(Tekst mający znaczenie dla EOG)
Dz.U.UE.L.2017.139.30 z dnia 2017.05.30
ROZPORZĄDZENIE WYKONAWCZE KOMISJI (UE) 2017/930
z dnia 31 maja 2017 r.
dotyczące zezwolenia na stosowanie preparatu szczepu mikroorganizmów DSM 11798
z rodziny Coriobacteriaceae jako dodatku paszowego dla wszystkich gatunków ptaków oraz
zmieniające rozporządzenie wykonawcze (UE) nr 1016/2013
(Tekst mający znaczenie dla EOG)
Dz.U.UE.L.2017.141.6 z dnia 2017.06.01
ROZPORZĄDZENIE WYKONAWCZE KOMISJI (UE) 2017/940
z dnia 1 czerwca 2017 r.
dotyczące zezwolenia na stosowanie kwasu mrówkowego jako dodatku paszowego dla
wszystkich gatunków zwierząt
(Tekst mający znaczenie dla EOG)
Dz.U.UE.L.2017.142.40 z dnia 2017.06.02
ROZPORZĄDZENIE WYKONAWCZE KOMISJI (UE) 2017/950
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z dnia 2 czerwca 2017 r.
zmieniające rozporządzenie wykonawcze Komisji (UE) nr 1068/2011 w
odniesieniu do minimalnej zawartości preparatu endo-1,4-beta-ksylanazy wytwarzanej
przez Aspergillus niger (CBS 109.713) i endo-1,4-beta-glukanazy wytwarzanej przez
Aspergillus niger (DSM 18404) jako dodatku paszowego dla kurcząt odchowywanych na
kury nioski i wszystkich gatunków ptaków odchowywanych na niosk
i (posiadacz zezwolenia: BASF SE)
(Tekst mający znaczenie dla EOG)
Dz.U.UE.L.2017.143.5 z dnia 2017.06.03
ROZPORZĄDZENIE WYKONAWCZE KOMISJI (UE) 2017/949
z dnia 2 czerwca 2017 r.
ustanawiające zasady stosowania rozporządzenia (WE) nr 1760/2000 Parlamentu
Europejskiego i Rady w odniesieniu do konfiguracji kodu identyfikacyjnego bydła i
zmieniające rozporządzenie Komisji (WE) nr 911/2004
(Tekst mający znaczenie dla EOG)
Dz.U.UE.L.2017.143.1 z dnia 2017.06.03
Sprostowanie do rozporządzenia (WE) nr 853/2004 Parlamentu Europejskiego i
Rady z dnia 29 kwietnia 2004 r. ustanawiającego szczególne przepisy dotyczące higieny
w odniesieniu do żywności pochodzenia zwierzęcego
(Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej L 139 z dnia 30 kwietnia 2004 r.)
(Polskie wydanie specjalne 2004, rozdział 3, tom 45)
(Dz.U.UE L z dnia 7 czerwca 2017 r.)
Dz.U.UE.L.2017.144.37/1 z dnia 2017.06.07
ROZPORZĄDZENIE WYKONAWCZE KOMISJI (UE) 2017/963
z dnia 7 czerwca 2017 r.
dotyczące zezwolenia na stosowanie preparatu endo-1,3(4)-beta-glukanazy
wytwarzanej przez Aspergillus aculeatinus (wcześniej sklasyfikowany jako Aspergillus
aculeatus) (CBS 589.94), endo-1,4-beta-glukanazy wytwarzanej przez Trichoderma
reesei (wcześniej sklasyfikowany jako Trichoderma longibrachiatum) (CBS 592.94), alfaamylazy wytwarzanej przez Bacillus amyloliquefaciens (DSM 9553), endo-1,4-betaksylanazy wytwarzanej przez Trichoderma viride (NIBH FERM BP4842) i bacillolizyny
wytwarzanej przez Bacillus amyloliquefaciens (DSM 9554) jako dodatku paszowego dla
wszystkich gatunków ptaków i prosiąt odsadzonych od maciory oraz zmieniające
rozporządzenia (WE) nr 358/2005 i (UE) nr 1270/2009 (posiadacz zezwolenia: Kemin
Europa NV)
(Tekst mający znaczenie dla EOG)
Dz.U.UE.L.2017.145.18 z dnia 2017.06.08
ROZPORZĄDZENIE WYKONAWCZE KOMISJI (UE) 2017/962
z dnia 7 czerwca 2017 r.
zawieszające zezwolenie na stosowanie etoksychiny jako dodatku paszowego dla
wszystkich gatunków zwierząt i wszystkich kategorii
(Tekst mający znaczenie dla EOG)
Dz.U.UE.L.2017.145.13 z dnia 2017.06.08
ROZPORZĄDZENIE WYKONAWCZE KOMISJI (UE) 2017/961
z dnia 7 czerwca 2017 r.
dotyczące zezwolenia na stosowanie preparatu Enterococcus faecium CECT 4515
jako dodatku paszowego dla prosiąt odsadzonych od maciory oraz na nowe zastosowanie
w wodzie do pojenia dla prosiąt odsadzonych od maciory i kurcząt rzeźnych oraz
zmieniające rozporządzenie (WE) nr 2036/2005 i rozporządzenie (UE) nr 887/2011
(posiadacz zezwolenia Evonik Nutrition & Care GmbH)

28

Poniżej zmiany i nowości w prawie weterynaryjnym w 2017 r.
(akty ogłoszone na dzień 10-07-2017 r.,
- prawo polskie - Dz.U. z 2017 r. poz. 1352; M.P. z 2017 r. poz. 682;
Dz.Urz. MRiRW z 2017 r. nr 14;
- prawo UE - Dz. Urz. UE z 2017 r. L 176)

(Tekst mający znaczenie dla EOG)
Dz.U.UE.L.2017.145.7 z dnia 2017.06.08
ROZPORZĄDZENIE KOMISJI (UE) 2017/983
z dnia 9 czerwca 2017 r.
zmieniające załączniki III i V do rozporządzenia (WE) nr 396/2005 Parlamentu
Europejskiego i Rady w odniesieniu do najwyższych dopuszczalnych poziomów
pozostałości tricyklazolu w określonych produktach lub na ich powierzchni
(Tekst mający znaczenie dla EOG)
Dz.U.UE.L.2017.148.27 z dnia 2017.06.10
ROZPORZĄDZENIE KOMISJI (UE) 2017/978
z dnia 9 czerwca 2017 r.
zmieniające załączniki II, III i V do rozporządzenia (WE) nr 396/2005 Parlamentu
Europejskiego i Rady w odniesieniu do najwyższych dopuszczalnych poziomów
pozostałości
fluopyramu;
heksachlorocykloheksanu
(HCH),
alfa-izomer;
heksachlorocykloheksanu (HCH), beta-izomer; heksachlorocykloheksanu (HCH), suma
izomerów,
z
wyjątkiem
gamma
izomeru;
lindanu
(izomer
gamma
heksachlorocykloheksanu (HCH)); nikotyny i profenofosu w określonych produktach lub
na ich powierzchni
(Tekst mający znaczenie dla EOG)
Dz.U.UE.L.2017.151.1 z dnia 2017.06.14
ROZPORZĄDZENIE WYKONAWCZE KOMISJI (UE) 2017/1008
z dnia 15 czerwca 2017 r.
dotyczące zezwolenia na stosowanie preparatu Lactococcus lactis PCM B/00039,
Carnobacterium divergens PCM KKP 2012p, Lactobacillus casei PCM B/00080,
Lactobacillus plantarum PCM B/00081 oraz Saccharomyces cerevisiae PCM KKP 2059p
jako dodatku paszowego dla kurcząt rzeźnych (posiadacz zezwolenia: JHJ Ltd)
(Tekst mający znaczenie dla EOG)
Dz.U.UE.L.2017.153.16 z dnia 2017.06.16
ROZPORZĄDZENIE WYKONAWCZE KOMISJI (UE) 2017/1007
z dnia 15 czerwca 2017 r.
dotyczące zezwolenia na stosowanie preparatu lecytyny jako dodatku paszowego
dla wszystkich gatunków zwierząt
(Tekst mający znaczenie dla EOG)
Dz.U.UE.L.2017.153.13 z dnia 2017.06.16
ROZPORZĄDZENIE WYKONAWCZE KOMISJI (UE) 2017/1006
z dnia 15 czerwca 2017 r.
zmieniające rozporządzenie wykonawcze (UE) nr 1206/2012 w odniesieniu do
zmiany szczepu produkcyjnego preparatu endo-1,4-beta-ksylanazy wytwarzanej przez
Aspergillus oryzae (DSM 10287) jako dodatku paszowego u drobiu rzeźnego, prosiąt
odsadzonych od maciory i tuczników (posiadacz zezwolenia: DSM Nutritional Products
Ltd.)
(Tekst mający znaczenie dla EOG)
Dz.U.UE.L.2017.153.9 z dnia 2017.06.16
ROZPORZĄDZENIE WYKONAWCZE KOMISJI (UE) 2017/1086
z dnia 19 czerwca 2017 r.
zmieniające rozporządzenie (WE) nr 634/2007 w odniesieniu do charakterystyki
selenometioniny wytwarzanej przez Saccharomyces cerevisiae NCYC R397
(Tekst mający znaczenie dla EOG)
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Dz.U.UE.L.2017.156.22 z dnia 2017.06.20
ROZPORZĄDZENIE KOMISJI (UE) 2017/1016
z dnia 14 czerwca 2017 r.
zmieniające załączniki II, III i IV do rozporządzenia (WE) nr 396/2005
Parlamentu Europejskiego i Rady w odniesieniu do najwyższych dopuszczalnych
poziomów pozostałości benzowyndiflupyru, chlorantraniliprolu, deltametryny,
etofumezatu, haloksyfopu, łagodnego izolatu VC1 wirusa mozaiki pepino, łagodnego
izolatu VX1 wirusa mozaiki pepino, oksatiapiproliny, pentiopiradu, pyraklostrobiny,
spirotetramatu, oleju słonecznikowego, tolklofosu metylowego i trineksapaku w
określonych produktach lub na ich powierzchni
(Tekst mający znaczenie dla EOG)
Dz.U.UE.L.2017.159.1 z dnia 2017.06.21
ROZPORZĄDZENIE KOMISJI (UE) 2017/1017
z dnia 15 czerwca 2017 r.
zmieniające rozporządzenie Komisji (UE) nr 68/2013 w sprawie katalogu
materiałów paszowych
(Tekst mający znaczenie dla EOG)
Dz.U.UE.L.2017.159.48 z dnia 2017.06.21
ROZPORZĄDZENIE WYKONAWCZE KOMISJI (UE) 2017/1126
z dnia 23 czerwca 2017 r.
zmieniające rozporządzenie (WE) nr 903/2009 i rozporządzenia wykonawcze (UE)
nr 373/2011, (UE) nr 374/2013 i (UE) nr 1108/2014 w odniesieniu do nazwy unijnego
przedstawiciela posiadacza zezwolenia na stosowanie preparatu Clostridium butyricum
(FERM-BP 2789)
(Tekst mający znaczenie dla EOG)
Dz.U.UE.L.2017.163.13 z dnia 2017.06.24
DECYZJA WYKONAWCZA KOMISJI (UE) 2017/1139
z dnia 23 czerwca 2017 r.
zmieniająca załącznik do decyzji wykonawczej (UE) 2017/247 w sprawie środków
ochronnych w odniesieniu do ognisk wysoce zjadliwej grypy ptaków w niektórych
państwach członkowskich
(notyfikowana jako dokument nr C(2017) 4450)
(Tekst mający znaczenie dla EOG)
(Dz.U.UE L z dnia 27 czerwca 2017 r.)
Dz.U.UE.L.2017.164.59 z dnia 2017.06.27
ROZPORZĄDZENIE KOMISJI (UE) 2017/1135
z dnia 23 czerwca 2017 r.
zmieniające załączniki II i III do rozporządzenia (WE) nr 396/2005 Parlamentu
Europejskiego i Rady w odniesieniu do najwyższych dopuszczalnych poziomów
pozostałości dimetoatu i ometoatu w określonych produktach oraz na ich powierzchni
(Tekst mający znaczenie dla EOG)
Dz.U.UE.L.2017.164.28 z dnia 2017.06.27
ROZPORZĄDZENIE WYKONAWCZE KOMISJI (UE) 2017/1142
z dnia 27 czerwca 2017 r.
zmieniające załącznik I do rozporządzenia (WE) nr 669/2009 w odniesieniu do
wykazu paszy i żywności niepochodzących od zwierząt, podlegających zwiększonemu
poziomowi kontroli urzędowych przywozu
(Tekst mający znaczenie dla EOG)
Dz.U.UE.L.2017.165.29 z dnia 2017.06.28
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ROZPORZĄDZENIE WYKONAWCZE KOMISJI (UE) 2017/1145
z dnia 8 czerwca 2017 r.
w sprawie wycofania z obrotu niektórych dodatków paszowych dopuszczonych
na podstawie dyrektyw Rady 70/524/EWG i 82/471/EWG oraz uchylenia nieaktualnych
przepisów dopuszczających te dodatki paszowe
(Tekst mający znaczenie dla EOG)
Dz.U.UE.L.2017.166.1 z dnia 2017.06.29
DECYZJA WYKONAWCZA KOMISJI (UE) 2017/1162
z dnia 28 czerwca 2017 r.
dotycząca niektórych tymczasowych środków ochronnych w odniesieniu do
afrykańskiego pomoru świń w Republice Czeskiej
(notyfikowana jako dokument nr C(2017) 4597)
(Jedynie tekst w języku czeskim jest autentyczny)
(Tekst mający znaczenie dla EOG)
(Dz.U.UE L z dnia 30 czerwca 2017 r.)
Dz.U.UE.L.2017.167.55 z dnia 2017.06.30
DECYZJA WYKONAWCZA KOMISJI (UE) 2017/1178
z dnia 2 czerwca 2017 r.
zmieniająca decyzję wykonawczą (UE) 2016/2008 dotyczącą środków kontroli w
zakresie zdrowia zwierząt w odniesieniu do choroby guzowatej skóry bydła w niektórych
państwach członkowskich
(notyfikowana jako dokument nr C(2017) 3624)
(Tekst mający znaczenie dla EOG)
(Dz.U.UE L z dnia 1 lipca 2017 r.)
Dz.U.UE.L.2017.170.98 z dnia 2017.07.01
ROZPORZĄDZENIE KOMISJI (UE) 2017/1164
z dnia 22 czerwca 2017 r.
zmieniające załączniki II i III do rozporządzenia (WE) nr 396/2005 Parlamentu
Europejskiego i Rady w odniesieniu do najwyższych dopuszczalnych poziomów
pozostałości akrynatryny, metalaksylu i tiabendazolu w określonych produktach lub na
ich powierzchni
(Tekst mający znaczenie dla EOG)
Dz.U.UE.L.2017.170.3 z dnia 2017.07.01
DECYZJA WYKONAWCZA KOMISJI (UE) 2017/1196
z dnia 3 lipca 2017 r.
zmieniająca decyzję wykonawczą 2014/709/UE w sprawie środków kontroli w
zakresie zdrowia zwierząt w odniesieniu do afrykańskiego pomoru świń w niektórych
państwach członkowskich
(notyfikowana jako dokument nr C(2017) 4432)
(Tekst mający znaczenie dla EOG)
(Dz.U.UE L z dnia 5 lipca 2017 r.)
Dz.U.UE.L.2017.172.16 z dnia 2017.07.05
DECYZJA WYKONAWCZA KOMISJI (UE) 2017/1208
z dnia 4 lipca 2017 r.
zezwalająca na wprowadzenie do obrotu, na podstawie rozporządzenia (WE) nr
1829/2003 Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie genetycznie zmodyfikowanej
żywności i paszy, produktów zawierających genetycznie zmodyfikowaną bawełnę
GHB119 (BCS-GHØØ5-8), składających się z niej lub z niej wyprodukowanych
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(notyfikowana jako dokument nr C(2017) 4457)
(Jedynie teksty w języku niderlandzkim i francuskim są autentyczne)
(Tekst mający znaczenie dla EOG)
(Dz.U.UE L z dnia 6 lipca 2017 r.)
Dz.U.UE.L.2017.173.23 z dnia 2017.07.06
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