




LISTA ZA¸ÑCZONYCH T¸UMACZE¡ AKTÓW PRAWNYCH UE

1) Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady Nr 2000/13/WE z dnia 20 marca
2000 r. w sprawie zbli˝enia ustawodawstw Paƒstw Cz∏onkowskich odnoszàcych si´
do etykietowania, prezentacji i reklamy Êrodków spo˝ywczych

2) Dyrektywa Rady Nr 89/396/EWG z dnia 14 czerwca 1989 r. w sprawie wskazówek
lub oznakowaƒ identyfikacyjnych partii towarów, do których nale˝y dany Êrodek
spo˝ywczy

3) Rozporzàdzenie Komisji (WE) Nr 1148/2001 z dnia 12 czerwca 2001 r. w sprawie
kontroli zgodnoÊci norm handlowych majàcych zastosowanie do Êwie˝ych owoców i
warzyw

4) Dyrektywa Rady Nr 2001/110/WE z dnia 20 grudnia 2001 r. odnoszàca si´ do
miodu

5) Rozporzàdzenie Rady (EWG) Nr 2082/92 z dnia 14 lipca 1992 r. w sprawie
Êwiadectw o szczególnym charakterze dla produktów rolnych i Êrodków spo˝ywczych

6) Rozporzàdzenie Komisji (WE) Nr 884/2001 z dnia 24 kwietnia 2001 r.
ustanawiajàce szczegó∏owe zasady stosowania dotyczàce dokumentów
towarzyszàcych przewozowi produktów winiarskich oraz rejestrów prowadzonych w
sektorze wina

7) Rozporzàdzenie Komisji (EWG) Nr 1274/91 z dnia 15 maja 1991 r. wprowadzajàce
szczegó∏owe zasady wykonywania Rozporzàdzenia Rady (EWG) Nr 1907/90 z dnia
26 czerwca 1990 r.  w sprawie niektórych norm handlowych w odniesieniu do jaj

8) Rozporzàdzenie Rady (EWG) Nr 1907/90 z dnia 26 czerwca 1990r. w sprawie
niektórych norm handlowych w odniesieniu do jaj

9) Rozporzàdzenie Rady (EWG) Nr 3220/84 z dnia 13 listopada 1984 r.
ustanawiajàce wspólnotowà skal´ klasyfikacji tusz wieprzowych

10) Rozporzàdzenie Komisji (EWG) Nr 344/91 z dnia 13 lutego 1991 r. ustanawiajàce
szczegó∏owe zasady stosowania rozporzàdzenia Rady (EWG) Nr 1186/90 z dnia 7
maja 1990 r. rozszerzajàcego zakres wspólnotowej skali klasyfikacji tusz wo∏owych

11) Rozporzàdzenie Rady (EWG) nr 1186/90 z dnia 7 maja 1990 r. rozszerzajàce
zakres wspólnotowej skali klasyfikacji tusz wo∏owych

12) Rozporzàdzenie Rady (EWG) Nr 1208/81 z dnia 28 kwietnia 1981 r.
ustanawiajàce wspólnotowà skal´ klasyfikacji tusz wo∏owych



13) Rozporzàdzenie Rady (EWG) Nr 2137/92 z dnia 23 lipca 1992 r. dotyczàce
wspólnotowej skali stosowanej przy klasyfikacji tusz owczych i okreÊlaniu
wspólnotowych norm jakoÊci Êwie˝ych lub sch∏odzonych tusz owczych oraz
przed∏u˝ajàce stosowanie rozporzàdzenia Rady (EWG) 338/91

14) Rozporzàdzenie Rady (EWG) 2081/92 z dnia 14 lipca 1992 r. w sprawie ochrony
oznaczeƒ geograficznych i nazw pochodzenia produktów rolnych i Êrodków
spo˝ywczych

15) Rozporzàdzenie Rady (EWG) Nr 1576/89 z dnia 29 maja 1989 r. ustanawiajàce
ogólne zasady definicji, opisu i prezentacji napojów spirytusowych

16) Rozporzàdzenie Rady (WE) Nr 1493/1999 z dnia 17 maja 1999 r. w sprawie
wspólnej organizacji rynku wina

17) Rozporzàdzenie Rady (EWG) Nr 1906/90 z dnia 26 czerwca 1990 w sprawie
niektórych norm handlowych w odniesieniu do drobiu

18) Rozporzàdzenie Komisji (EWG) Nr 1538/91 z dnia 5 czerwca 1991 r.
wprowadzajàce szczegó∏owe przepisy wykonawcze do rozporzàdzenia Rady (EWG)
Nr 1906/90 w sprawie niektórych norm handlowych w odniesieniu do drobiu

19) Rozporzàdzenie Komisji (EWG) Nr 2967/85 z dnia 24 paêdziernika 1985 r.
ustanawiajàce szczegó∏owe zasady stosowania wspólnotowej skali klasyfikacji tusz
wieprzowych

20) Rozporzàdzenie Komisji (WE) Nr 3127/94 z dnia 20 grudnia 1994 r. zmieniajàce
rozporzàdzenie (WE) Nr 2967/85 ustanawiajàce szczegó∏owe zasady stosowania
wspólnotowej skali klasyfikacji tusz wieprzowych

21) Rozporzàdzenie Komisji (WE) Nr 1993/95 z dnia 16 sierpnia 1995 r. zmieniajàce
rozporzàdzenie (EWG) Nr 344/91 ustanawiajàce szczegó∏owe zasady stosowania
rozporzàdzenia Rady (EWG) Nr 1186/90 rozszerzajàcego zakres wspólnotowej skali
klasyfikacji tusz wo∏owych

22) Rozporzàdzenie Rady (EWG) Nr 1026/91 z dnia 22 kwietnia 1992r. zmieniajàce
rozporzàdzenie EWG Nr 1208/81 ustanawiajàce wspólnotowà skal´ klasyfikacji tusz
wo∏owych




































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































