დანართი N3
იმ ნორმატიული აქტებისა და გაიდლაინების ჩამონათვალი, რომელთა პრინციპების გაზიარებაც დაეხმარება სახელმწიფო
უწყებებს გარემოს და ჯანმრთელობის ეროვნულ სამოქმედო გეგმაში გაწერილი სტრატეგიული ამოცანების მიღწევაში
ევროკავშირის კანონმდებლობა
Commission Directive (EU) 2015/1787 of 6 October 2015 amending Annexes II and III to Council Directive 98/83/EC on the quality of water intended for human consumption
1.

2015 წლის 6 ოქტომბერის ევროკომისიის დირექტივა (EU) 2015/17872 ,რომლის საფუძველზეც ცვლილებები შევიდა ევროსაბჭოს ადაიმიანის მოხმარებისთვის განკუთვნილი
წყლის ხარისხის შესახებ დირექტივის( 98/83 / EC) II და III დანართებში
COUNCIL DIRECTIVE 98/83/EC of 3 November 1998 on the quality of water intended for human consumption

2.
1998 წლის 3 ნოემბრის ევროსაბჭოს ადაიმიანის მოხმარებისთვის განკუთვნილი წყლის ხარისხის შესახებ დირექტივა (98/83 / EC)
Directive 2013/39/EU of the European Parliament and of the Council of 12 August 2013 amending Directives 2000/60/EC and 2008/105/EC as regards priority substances in the field of water policy
3.

2013 წლის 12 აგვისტოს ევროპარლამენტის და საბჭოს დირექტივა 2013/39/EU, რომლის საფუძველზეც ცვლილებები შევიდა დირექტივებში 2000/60 / EC და 2008/105 / EC წყლის
პოლიტიკის სფეროსთან დაკავშირებით პრიორიტეტული ნივთიერებების შესახებ
DIRECTIVE 2008/105/EC OF THE EUROPEAN PARLIAMENT AND OF THE COUNCIL of 16 December 2008 on environmental quality standards in the field of water policy, amending and subsequently
repealing Council Directives 82/176/EEC, 83/513/EEC, 84/156/EEC, 84/491/EEC, 86/280/EEC and amending Directive 2000/60/EC of the European Parliament and of the Council

4.

2008 წლის 16 დეკემბრის ევროპარლამენტისა და ევროსაბჭოს გარემოს ხარისხის სტანდარტების შესახებ წყლის პოლიტიკის სფეროში დირექტივა 2008/105 / EC, რომლის
საფუძველზეც ცვლილებები შევიდა და შემდგომში გაუქმდა ევროსაბჭოს დირექტივები 82/176 / EEC, 83/513 / EEC, 84/156 / EEC, 84/491 / EEC, 86/280 / EEC და ცვლილებები შევიდა
ევროპარლამენტისა და საბჭოს დირაქტივაში 2000/60 / EC
Directive 2009/54/EC of the European Parliament and of the Council of 18 June 2009 on the exploitation and marketing of natural mineral waters (Recast).

5.
2009 წლის 18 ივნისის ევროპარლამენტისა და ევროსაბჭოს ბუნებრივი მინერალური წყლების ექსპლუატაციისა და მარკეტინგის შესახებ დირექტივა 2009/54 / EC
Commission Directive 2003/40/EC of 16 May 2003 establishing the list, concentration limits and labelling requirements for the constituents of natural mineral waters and the conditions for using ozoneenriched air for the treatment of natural mineral waters and spring waters
6.

2003 წლის 16 მაისის ევროკავშირის კომისიის დირექტივა 2003/40 / EC ადგენს ჩამონათვალს, ბუნებრივი მინერალური წყლების შემადგენლობისთ ვის კონცენტრაციის
ლიმიტებისა და ეტიკეტირების მოთხოვნების დადგენის შესახებ და წყაროსა და მინერალური წყლების გაუსნებოვნების მიზნით ოზონით გამდიდრებული ჰაერის გამოყენების
პირობების შესახებ

Commission Regulation (EU) No 115/2010 of 9 February 2010 laying down the conditions for use of activated alumina for the removal of fluoride from natural mineral waters and spring waters
7.
2010 წლის 9 თებერვლის ევროკომისიის რეგულაცია(EU) № 115/2010 ადგენს პირობებს გააქტიურებული ალუმინის გამოყენებით ბუნებრივი მინერალური წყლების და წყაროს
წყლებიდან ფტორისაგან გაფილტვრის შესახებ
Directive 2006/7/EC of the European Parliament and of the Council of 15 February 2006 concerning the management of bathing water quality and repealing Directive 76/160/EEC
8.
2006 წლის 15 თებერვლის ევროპარლამენტისა და საბჭოს საბანაო წყლის ხარისხის მართვის შესახებ დირექტივა 2006/7 / EC და დირექტივა 76/160 / EEC გაუქმება
Directive 2000/60/EC of the European Parliament and of the Council of 23 October 2000 establishing a framework for Community action in the field of water policy
9.

10.

2000 წლის 23 ოქტომბრის ევროპარლამენტისა და ევროსაბჭოს დირექტივა 2000/60 / EC, რომელიც ადგენს ჩარჩოს წყლის პოლიტიკის სფეროში საზოგადოების ჩართულობს
შესახებ
Directive 2006/118/EC of the European Parliament and of the Council of 12 December 2006 on the protection of groundwater against pollution and deterioration.
2006 წლის 12 დეკემბრის ევროპარლამენტისა და ევროსაბჭოს მიწისქვეშა წყლების დაბინძურებისაგან დაცვის შესახებ დირექტივა 2006/118 / EC

11.

Directive 2007/60/EC of the European Parliament and of the Council of 23 October 2007 on the assessment and management of flood risks.
2007 წლის 23 ოქტომბრის ევროპარლამენტისა და საბჭოს დირექტივა 2007/60 / EC წყალდიდობის რისკების შეფასებისა და მართვის შესახებ.

12.

Council Directive 91/271/EEC of 21 May 1991 concerning urban waste-water treatment
1991 წლის 21 მაისის ევროსაბჭოს დირექტივა 91/271 / EEC ურბანული ჩამდინარე წყლების გაწმენდის შესახებ
Council Directive 91/676/EEC of 12 December 1991 concerning the protection of waters against pollution caused by nitrates from agricultural sources

13.
1991 წლის 12 დეკემბრის ევროსაბჭოს დირექტივა 91/676 / EEC სასოფლო-სამეურნეო წყაროებიდან გამოყოფილი ნიტრატების დაბინძურებისაგან წყლის დაცვის შესახებ

14.

15.

Directive 2006/11/EC of the European Parliament and of the Council of 15 February 2006 on pollution caused by certain dangerous substances discharged into the aquatic environment of the
Community
2006 წლის 15 თებერვლის ევროპარლამენტისა და საბჭოს დირექტივა 2006/11 / EC საყოფაცხოვრებო დანიშნულების წყალში გამოყოფილი ზოგიერთი საშიში ნივთიერებებით
გამოწვეული დაბინძურების შესახებ
Directive 2006/7/EC of the European Parliament and of the Council of 15 February 2006 concerning the management of bathing water quality and repealing Directive 76/160/EEC (not explicitly
included in AA)
2006 წლის 15 თებერვლის ევროპარლამენტისა და ევროსაბჭოს საბანაო წყლის ხარისხის მართვის შესახებ დირექტივა 2006/7 / EC და დირექტივა 76/160 / EEC გაუქმება (არ
მოიხსენიება AA- ში)

Directive 2006/44/EC of the European Parliament and of the Council of 6 September 2006 on the quality of fresh waters needing protection or improvement in order to support fish life.
16.

17.

2006 წლის 6 სექტემბრის ევროპარლამენტისა და ევროსაბჭოს დირექტივა 2006/44 / EC თევზის საარსებო გარემოს დაცვის მიზნით მტკნარი წყლების ხარისხის გაუმჯობესების ან
დაცვის შესახებ.
Directive 2006/113/EC of the European Parliament and of the Council of 12 December 2006 on the quality required of shellfish waters.
2006 წლის 12 დეკემბრის ევროპარლამენტისა და საბჭოს 2006/113 / EC დირექტივა სანაპირო წყლის ხარისხის შესახებ
Directive 2009/54/EC of the European Parliament and of the Council of 18 June 2009 on the exploitation and marketing of natural mineral waters (Recast).

18.
2009 წლის 18 ივნისის ევროპარლამენტისა და ევროსაბჭოს დირექტივა 2009/54 / EC ბუნებრივი მინერალური წყლების ექსპლუატაციისა და მარკეტინგის შესახებ.
Commission Directive 2003/40/EC of 16 May 2003 establishing the list, concentration limits and labelling requirements for the constituents of natural mineral waters and the conditions for using ozoneenriched air for the treatment of natural mineral waters and spring waters
19.

2003 წლის 16 მაისის ევროკავშირის კომისიის დირექტივა 2003/40 / EC ადგენს ჩამონათვალს, ბუნებრივი მინერალური წყლების შემადგენლობისთ ვის კონცენტრაციის
ლიმიტებისა და ეტიკეტირების მოთხოვნების დადგენის შესახებ და წყაროსა და მინერალური წყლების გაუსნებოვნების მიზნით ოზონით გამდიდრებული ჰაერის გამოყენების
პირობების შესახებ
Commission Regulation (EU) No 115/2010 of 9 February 2010 laying down the conditions for use of activated alumina for the removal of fluoride from natural mineral waters and spring waters

21.

22.

2010 წლის 9 თებერვლის ევროკომისიის რეგულაცია(EU) № 115/2010, რომლის საფუზველზეც დგინდება პირობები გააქტიურებული ალუმინის გამოყენებით ბუნებრივი
მინერალური წყლების და წყაროს წყლებიდან ფტორისაგან გაფილტვრის შესახებ
Commission Directive 2014/80/EU of 20 June 2014 amending Annex II to Directive 2006/118/EC of the European Parliament and of the Council on the protection of groundwater against pollution and
deterioration
2006 წლის 12 დეკემბრის ევროპარლამენტისა და საბჭოს 2006/118 / EC დირექტივა მიწისქვეშა წყლების დაბინძურებისაგან დაცვის შესახებ.

23.

Directive 2008/56/EC of the European Parliament and of the Council of 17 June 2008 establishing a framework for community action in the field of marine environmental policy (Marine Strategy
Framework Directive) (MoENRP)
2008 წლის 17 ივნისის ევროკავშირის პარლამენტისა და ევროსაბჭოს დირექტივა 2008/56 / EC, რომლის საფუძველზეც დგინდება ჩარჩო/პირობები საზღვაო გარემოსდაცვით
პოლიტიკის სფეროში საზოგადოებრივი ჩართულობის შესახებ (საზღვაო სტრატეგიის ჩარჩო დირექტივა).
Directive 2013/39/EU of the European Parliament and of the Council of 12 August 2013 amending Directives 2000/60/EC and 2008/105/EC as regards priority substances in the field of water policy

24.

2013 წლის 12 აგვისტოს ევროპარლამენტის და საბჭოს დირექტივა 2013/39/EU, რომლის საფუძველზეც ცვლილებები შევიდა წყლის პოლიტიკის სფეროსთან დაკავშირებით
პრიორიტეტული ნივთიერებების შესახებ დირექტივებში 2000/60 / EC და 2008/105 / EC

COUNCIL DIRECTIVE 96/62/EC of 27 September 1996 on ambient air quality assessment and management (not explicitly included in AA)
25.
1996 წლის 27 სექტემბრის საბჭოს დირექტივა 96/62/EC ატმოსფერული ჰაერის ხარისხის შეფასებისა და მენეჯმენტის შესახებ (არ მოიხსენიება AA- ში)
Directive 2008/50/EC of the European Parliament and of the Council of 21 May 2008 on ambient air quality and cleaner air for Europe, as modified by Directive 2015/1480/EU
26.

2008 წლის 21 მაისის ევროპარლამენტისა და საბჭოს დირექტივა 2008/50/EC ატმოსფერული ჰაერის ხარისხისა და სუფთა ჰაერი ევროპისათვის შესახებ, რომელიც
მოდიფიცირებულია 2015/1480/EU დირექტივით
Directive 2004/107/EC of the European Parliament and of the Council of 15 December 2004 relating to arsenic, cadmium, mercury, nickel and polycyclic aromatic hydrocarbons in ambient air
Directive 2010/75/EU on industrial emissions (IED).

27.

28.

29.

30.

2004 წლის 15 დეკემბრის ევროპარლამენტისა და საბჭოს დირექტივა 2004/107/EC ატმოსფერულ ჰაერში დარიშხანის, კადმიუმის, ვერცხლისწყლის, ნიკელის და პოლიციკლური
არომატული ჰიდროკარბონების შესახებ და დირექტივა 2010/75/EU ინდუსტრიული ემისიებზე.
On 7 January 2014, the IED repealed and replaced DIR 2008/1/EC on integrated pollution prevention and control (IPPC); DIR 2000/76/EC on waste incineration; DIR 1999/13/EC on activities using
organic solvents and DIR 78/176/EEC, 82/883/EEC and 92/112/EEC concerning titanium dioxide production. (in AA is not explicitly included the new one)
2014 წლის 7 იანვარს, IED გააუქმა და ჩაანაცვლა დირექტივა 2008/1/EC ინტეგრირებული დაბინძურების პრევენციასა და კონტროლზე; დირექტივა 2000/76/EC ნარჩენების
განადგურებაზე, დირექტივა 1999/13/EC ორგანული გამხსნელების გამოყენებაზე და დირექტივები 78/176/EEC, 82/883/EEC and 92/112/EEC ტიტანის დიოქსიდის წარმოებაზე (არ
მოიხსენიება AA- ში, გარდა ახალი დირექტივისა)
On 1 January 2016, DIR 2001/80/EC on large combustion plants (LCP) was also repealed. Directive 2015/2193/EU on the limitation of emissions of certain pollutants into the air from medium
combustion plants (MCP). (in AA is not explicitly included the new one)
2016 წლის 1 იანვარს, დირექტივა 2001/80/EC დიდი წვის ქარხნების შესახებ გაუქმდა. დირექტივა 2015/2193 ჰაერში საშუალო წვის ქარხნებისგან წარმოშობილი გარკვეული
დამაბინძურებლების ემისიების შეზღუდვის შესახებ.
Commission Decision 2011/850/EU laying down rules for Directives 2004/107/EC and 2008/50/EC as regards the reciprocal exchange of information and reporting on ambient air quality (IPR) (not
explicitly included in AA)
კომისისს გადაწყვეტილება 2011/850 ადგენს წესებს 2004/107 და 2008/50 დირექტივებისათვის, რომელიც მოიცავს ატმოსფერული ჰაერის ხარისხის შესახებ ინფორმაციის გაცვლის
საკითხს.
Commission Decision of 17 July 2000 on the implementation of a European pollutant emission register (EPER) according to Article 15 of Council Directive 96/61/EC concerning integrated pollution
prevention and control (IPPC).

31.

ევროკომისიის 2000 წლის 17 ივლისის გადაწყვეტილება ევროპული დამაბუნძურებელი ემისიის რეესტრის (EPER) განხორციელების შესახებ საბჭოს დირექტივის 96/61 მე-15
მუხლის მიხედვით ინტეგრირებული დამაბინძურებლების პრევენციისა და კონტროლის შესახებ (IPPC).
Directive 2001/95/EC of the European Parliament and the Council of 3 December 2001 on general product safety.

32.
2001 წლის 3 დეკემბრის ევროპარლამენტისა და ევროსაბჭოს 2001/95 დირექტივა ზოგადი პროდუქტის უსაფრთხოების შესახებ.

Regulation (EC) No 1907/2006 of the European Parliament and of the Council of 18 December 2006 concerning the Registration, Evaluation, Authorisation and Restriction of Chemicals (REACH),
establishing a European Chemicals Agency, amending Directive 1999/45/EC and repealing Council Regulation (EEC) No 793/93 and Commission Regulation (EC) No 1488/94 as well as Council Directive
76/769/EEC and Commission Directives 91/155/EEC, 93/67/EEC, 93/105/EC and 2000/21/EC
33.
2006 წლის 18 დეკემბრის ევროპარლამენტისა და ევროსაბჭოს რეგულაცია No 1907/2006 ქიმიური ნივთიერებების რეგისტრაციის, შეფასების, ავტორიზაციისა და შეზღუდვის
შესახებ (REACH), რომელსაც აყალიბებს ევროპის ქიმიური სააგენტო, შეცვლილია 1994/45 დირექტივა და გაუქმებებულია საბჭოს რეგლამენტი (EEC) No 793/93 და კომისიის
რეგლამენტ (EEC) No 1488/94, ასევე საბჭოს დირექტივა 76/769 / EEC და კომისიის დირექტივები: 91/155 / EEC, 93/67 / EEC, 93/105 / EC 2000/21 / EC.
REGULATION (EU) No 528/2012 OF THE EUROPEAN PARLIAMENT AND OF THE COUNCIL of 22 May 2012 concerning the making available on the market and use of biocidal products
34.
2012 წლის 22 მაისის ევროპარლამენტის და ევროსაბჭოს № 528/2012 რეგულაცია, რომელიც ეხება ბიოქიმიური პროდუქტების ბაზარზე ხელმისაწვდომობას და გამოყენებას.

35.

Regulation (EC) No 1272/2008 of the European Parliament and of the Council of 16 December 2008 on classification, labelling and packaging of substances and mixtures, amending and repealing
Directives 67/548/EEC and 1999/45/EC, and amending Regulation (EC) No 1907/2006
2008 წლის 16 დეკემბრის ევროპარლამენტისა და ევროსაბჭოს რეგულაცია (EC) № 1272/2008 ნივთიერებების და შენარევების კლასიფიკაციის, ეტიკეტირების და შეფუთვის შესახებ,
რომელიც აუქმებს და ცვლილებები შეაქვს შემდეგ დირექტივებში: 67/548 / EEC; 1999/45 / EC; (EC) No 1907/2006.

36.

37.

Council Regulation (EC) No 440/2008 of 30 May 2008 laying down test methods pursuant to Regulation (EC) No 1907/2006 of the European Parliament and of the Council on the Registration,
Evaluation, Authorisation and Restriction of Chemicals (REACH)
2008 წლის 30 მაისის ევროსაბჭოს რეგულაცია (EC) No 440/2008, რომელიც ეხება ტესტირების მეთოდებს (EC) No 440/2008 რეგულაციის შესაბამისად და ევროსაბჭოს რეგულაციებს
ქიმიური ნივთიერებების რეგისტრაციის, შეფასების, ავტორიზაციის და შეზღუდვების შესახებ (REACH).
Commission Delegated Regulation (EU) No 1078/2014 of 7 August 2014 amending Annex I to Regulation (EU) No 649/2012 of the European Parliament and of the Council concerning the export and
import of hazardous chemicals. (not explicitly included in AA)
ევროკომისიის მიერ დელეგირებული 2014 წლის 7 აგვისტოს რეგულაცია (EU) No 1078/2014 აუქმებს ევროპარლამენტისა და საბჭოს რეგულაციის EU) No 649/2012 დანართ I-ს,
რომელიც ეხებოდა საშიში ქიმიური ნივთიერებების ექსპორტსა და იმპორტს (არ მოიხსენიება AA- ში)
Regulation (EC) n. 882/2004 of the European Parliament and the Council and its amendments on official controls performed to ensure the verification of compliance with feed and food law, animal
health and animal welfare rules. (not explicitly included in AA)

38.
ევროპარლამენტისა და საბჭოს რეგულაცია (EC) n. 882/2004 და მასში განხორციელებული ცვლილებების ჩათვლით, რომელიც შეეხება საკვებისა და სურსათის კანონმდებლობის,
ცხოველთა ჯანმრთელობისა და ცხოველთა კეთილდღეობის წესების დაცვის ოფიციალურ კონტროლს (არ მოიხსენიება AA- ში)

39.

Commission Regulation (EC) n. 776/2006 amending Annex VII to Regulation (EC) No 882/2004 of the European Parliament and of the Council as regards Community reference laboratories. (not
explicitly included in AA)
კომისიის რეგულაცია (EC) n. 776/2006, რომელსაც შეაქვს შესწორება ევროპარლამენტისა და საბჭოს (EC) No 882/2004 რეგულაციის მე-7 დანართში სათემო ლაბორატორიების
შესახებ (არ მოიხსენიება AA- ში)

Commission Directive 2002/63/EC establishing Community methods of sampling for the official control of pesticide residues in and on products of plant and animal origin and repealing Directive
79/700/EEC. (not explicitly included in AA)
40.
კომისიის დირექტივა 2002/63/EC რომელიც განსაზღვრავს ნიმუშების აღების მეთოდებს პესტიციდების ნარჩენების ოფიციალურ კონტროლისათვის მცენარისა და ცხოველური
წარმოშობის პროდუქტებში და აუქმებს დირექტივას - 79/700/EEC (არ მოიხსენიება AA- ში)

41.

42.

Regulation (EC) n. 396/2005 of the European Parliament and the Council and its amendments on maximum residue levels of pesticides in or on food and feed of plant and animal origin and amending
Council Directive 91/414/EEC. (not explicitly included in AA)
ევროპარლამენტისა და საბჭოს რეგულაცია (EC) n. 396/2005 და მასში განხორციელებული ცვლილებები პესტიციდების მაქსიმალურ დასაშვებ დონეებზე მცენარეული და
ცხოვრებული წარმოშობის საკვებში ან საკვებზე (არ მოიხსენიება AA- ში)
Regulation (EC) No 299/2008 of the European Parliament and of the Council of 11 March 2008 amending Regulation (EC) No 396/2005 on maximum residue levels of pesticides in or on food and feed
of plant and animal origin, as regards the implementing powers conferred on the Commission (not explicitly included in AA)
ევროპარლამენტისა და საბჭოს 2008 წლის 11 მარტის რეგულაცია (EC) No 299/2008, რომელსაც შეაქვს ცვლილებები რეგულაციაში (EC) No 396/2005-ში, რომელიც ეხებოდა
პესტიციდების მაქსიმალურ დასაშვებ დონეებს მცენარეული და ცხოვრებული წარმოშობის საკვებში (არ მოიხსენიება AA- ში)
Commission Implementing Regulation (EU) 2015/595 concerning a coordinated multiannual control programme of the Union for 2016, 2017 and 2018 to ensure compliance with maximum residue
levels of pesticides and to assess the consumer exposure to pesticide residues in and on food of plant and animal origin. (not explicitly included in AA)

43.

44.

კომისიის მიერ დანერგილი (EU) 2015/595 რეგულაცია, რომელიც შეეხება კავშირის 2016, 2017 და 2018 წლების კოორდინირებულ მრავალმხრივი კონტროლის პროგრამას , რომლის
მიზანია უზრუნველყოფილი იქნას პესტიციდების ნარჩენების მაქსიმალური დონე და განხორციელდეს პესტიციდების ნარჩენების მომხმარებელზე ზემოქმედების შეფასება
მცენარეულ და ცხოველურ წარმოშობის საკვებში (არ მოიხსენიება AA- ში)
Commission Directive 2006/125/EC on processed cereal-based foods and baby foods for infants and young children. (not explicitly included in AA)
კომისიის დირექტივა 2006/125/EC მარცვეულსა და საბავშვო საკვების შესახებ ჩვილებისა და ბავშვებისათვის (არ მოიხსენიება AA- ში)
Commission Directive 2006/141/EC on infant formulae and follow-on formulae and amending Directive 1999/21/EC. (not explicitly included in AA)

45.
კომისიის დირექტივა 2006/141/EC ჩვილ ბავშვთა საკვების შესახებ, რომელიც ანაცვლებს დირექტივას - 1999/21/EC (არ მოიხსენიება AA- ში)

46.

Regulation (EU) n. 609/2013 of the European Parliament and the Council on food intended for infants and young children, food for special medical purposes, and total diet replacement for weight
control and repealing Council Directive 92/52/EEC, Commission Directives 96/8/EC, 1999/21/EC, 2006/125/EC and 2006/141/EC, Directive 2009/39/EC of the European Parliament and of the Council
and Commission Regulations (EC) No 41/2009 and (EC) No 953/2009. (not explicitly included in AA)
ევროპარლამენტისა და ევროსაბჭოს რეგულაცია (EU) n. 609/2013,იმ საკვების შესახებ, რომელიც განკუთვნილია ჩვილ და მოზრდილი ბავშვების კვებისათვის, ასევე იმ საკვების
შესახებ, რომელსაც აქვს განსაკუთრებული სამედიცინო მიზნები და იმ საკვებისთვის, რომელიც გამოიყენება სრულ ჩამნაცვლებლად წონის კონტროლის მიზნით (არ მოიხსენიება
AA- ში)
SANTE/11945/2015 “Guidance document on analytical quality control and method validation procedures for pesticides residues analysis in food and feed”. (not explicitly included in AA)

47

47.

SANTE/11945/2015 "სახელმძღვანელო დოკუმენტი ანალიტიკური ხარისხის კონტროლისა და მეთოდების დადასტურების პროცედურების შესახებ პესტიციდების ნარჩენების
ანალიზისათვის საკვებ პროდუქტებში" (არ მოიხსენიება AA- ში)
Regulation (EC) n. 1107/2009 of the European Parliament and the Council concerning the placing of plant protection products on the market and repealing Council Directives 79/117/EEC and
91/414/EEC. (not explicitly included in AA)

48.
ევროპარლამენტისა და საბჭოს რეგულაცია (EC) n. 1107/2009, რომელიც ეხება მცენარეთა დაცვის საშუალებების ბაზარზე განთავსებას და საბჭოს 79/117/EEC და 91/414/EEC
დირექტივების გაუქმებას (არ მოიხსენიება AA- ში)

49.

50.

51.

Commission Implementing Regulation (EU) n. 540/2011 implementing Regulation (EC) No 1107/2009 of the European Parliament and of the Council as regards the list of approved active substances.
(not explicitly included in AA)
კომისიის მიერ დანერგილი რეგულაცია (EU) n. 540/2011 და ევროპარლამენტისა და საბჭოს მიერ დანერგილი რეგულაცია (EC) No 1107/2009 რომელიც ეხება დამტკიცებული
ქიმიურ ნივთიერებების ჩამონათვალს (არ მოიხსენიება AA- ში)
Commission Regulation (EU) n. 546/2011 implementing Regulation (EC) No 1107/2009 of the European Parliament and of the Council as regards uniform principles for evaluation and authorisation of
plant protection products. (not explicitly included in AA)
კომისიის მიერ დანერგილი რეგულაცია (EU) n. 540/2011 და ევროპარლამენტისა და საბჭოს მიერ დანერგილი რეგულაცია (EC) No 1107/2009 რომელშიც ასახულია მცენარეთა
დაცვის პროდუქციის შეფასებისა და ავტორიზაციის ერთგვაროვანი პრინციპები (არ მოიხსენიება AA- ში)
Commission Regulation (EU) n. 283/2013 setting out the data requirements for active substances, in accordance with Regulation (EC) No 1107/2009 of the European Parliament and of the Council
concerning the placing of plant protection products on the market. (not explicitly included in AA)
კომისიის რეგულაცია (EU) n. 284/2013, რომელიც ადგენს მონაცემთა მოთხოვნებს აქტიური ნივთიერებებისათვის, ევროპარლამენტის და საბჭოს No 1107/2009 რეგულაცისის
შესაბამისად, მცენარეთა დაცვის საშუალებების ბაზარზე განთავსებასთან დაკავშირებით (არ მოიხსენიება AA- ში)

52.

Commission Regulation (EU) n. 284/2013 setting out the data requirements for plant protection products, in accordance with Regulation (EC) No 1107/2009 of the European Parliament and of the
Council concerning the placing of plant protection products on the market. (not explicitly included in AA)
კომისიის რეგულაცია (EU) n. 284/2013, რომელიც ადგენს მონაცემთა მოთხოვნებს მცენარეთა დაცვის პროდუქტებისათვის ევროპარლამენტის და საბჭოს No 1107/2009
რეგულაციის შესაბამისად, მცენარეთა დაცვის საშუალებების ბაზარზე განთავსებასთან დაკავშირებით (არ მოიხსენიება AA- ში)
Directive 2009/48/EC of the European Parliament and of the Council of 18 June 2009 on the safety of toys.

53.
ევროპარლამენტის და საბჭოს 2009 წლის 18 ივნისის დირექტივა 2009/48/EC სათამაშოების უსაფრთხოებაზე.
COMMISSION STAFF WORKING DOCUMENT IMPACT ASSESSMENT Accompanying the document Council Directive amending, for the purpose of adapting to technical progress, Annex II to Directive
2009/48/EC of the European Parliament and of the Council on the safety of toys, as regards lead.
54.

55.

კომისიის თანამშრომელთა სამუშაო დოკუმენტი ზეგავლების შეფასებაზე თანდართული საბჭოს დირექტივას, ტექნიკური პროცესიის ადაპტირების მიზნით, შესწორება შეაქვს
ევროპარლამენტისა და საბჭოს 2009/48/EC დირექტივის მე-2 დანართში უსაფრთხო სათამაშოების შესახებ, ტყვიასთან მიმართებაში.
Regulation (EC) No 1223/2009 on cosmetic products. (not explicitly included in AA)
რეგულაცია (EC) No 1223/2009 კოსმეტიკური პროდუქციის შესახებ (არ მოიხსენიება AA- ში)

Regulation (EC) No 648/2004 of the European Parliament and of the Council of 31 March 2004 on detergents. (not explicitly included in AA)
56.
2004 წლის 31 მარტის ევროკავშირისა და საბჭოს დირექტივა (EC) No 648/2004 სარეცხი საშუალებების შესახებ (არ მოიხსენიება AA- ში)
COMMISSION IMPLEMENTING DECISION of 7.9.2016 granting an authorisation for some uses of lead sulfochromate yellow and of lead chromate molybdate sulfate red under Regulation (EC) No
1907/2006 of the European Parliament and of the Council. (not explicitly included in AA)
57.
კომისიის გადაწყვეტილება 7.9.2016 რომელიც უფლებას ანიჭებს ტყვიის ყვითელი სულფქრომატის და ტყვიის წითელი მოლიბდენ ქრომატ სულფატის გამოყენებას
ევროპარლამენტისა და საბჭოს (EC) No 1907/2006 რეგულაციის თანახმად (არ მოიხსენიება AA- ში)

Directive 2009/148/EC of the European Parliament and of the Council of 30 November 2009 on the protection of workers from the risks related to exposure to asbestos at work
58.
ევროპარლამენტისა და საბჭოს 2009 წლის 30 ნოემბრის 2009/148/EC დირექტივა მუშების დაცვის შესახებ აზბესტის ზემოქმედებასთან დაკავშირებული რისკებისგან.

