
Rozhodnutie Komisie č. Názov 

97/590/ES Rozhodnutie Komisie z 25. júla 1997 o ochranných 

opatreniach na určité produkty rybolovu pôvodom z Indie a 

mení Rozhodnutie 97/334/ES  

98/418/ES Rozhodnutie Komisie z 30. júna 1998 o ochranných 

opatreniach na produkty rybolovu pôvodom z Ugandy, 

Kene, Tanzánie a Mozambiku a o zmene zdravotného 

certifikátu pre produkty rybolovu pôvodom z Ugandy, Kene 

a Mozambiku 

99/767/ES Rozhodnutie Komisie zo 17. novembra 1999, ktorým sa 

zrušuje rozhodnutie 98/407/ES o určitých ochranných 

opatreniach, pokiaľ ide o dvojchlopňové lastúrniky 

a produkty rybolovu s pôvodom v Turecku alebo dovážané 

z Turecka, a ktorým sa menia a dopĺňajú rozhodnutia 

94/777/ES a 94/778/ES 

2002/251/ES Rozhodnutie Komisie z 27. marca 2002 týkajúce sa určitých 

ochranných opatrení vzhľadom na hydinové mäso a určité 

produkty rybolovu a akvakultúry určené na spotrebu ľuďmi 

pri dovoze z Thajska (naposledy zmenené 2003/895/ES) 

2002/805/ES Rozhodnutie Komisie z 15. októbra 2002 týkajúce sa 

niektorých ochranných opatrení vzhľadom na niektoré 

produkty živočíšneho pôvodu určené na výživu zvierat pri 

dovoze z Ukrajiny 

2002/994/ES Rozhodnutie Komisie z 20. decembra 2002 týkajúce sa 

určitých ochranných opatrení pokiaľ ide o produkty 

živočíšneho pôvodu dovážané z Číny (naposledy zmenené 

2009/799/ES) 

2003/459/ES Rozhodnutie Komisie z 20. júna 2003 o určitých 

ochranných opatreniach týkajúcich sa vírusu opičích kiahní 

2003/845/ES Rozhodnutie Komisie z 5. decembra 2003 o ochranných 

opatreniach so zreteľom na dovoz určitých zvierat, ich 

spermy, vajíčok a embryí z Albánska, Bývalej 

juhoslovanskej republiky Macedónsko a Srbska a Čiernej 

Hory v súvislosti so zhubnou katarálnou horúčkou oviec 

2004/225/ES Rozhodnutie Komisie z 2. marca 2004, o ochranných 

opatreniach, ktoré sa týkajú určitých živých zvierat 

a živočíšnych produktov pochádzajúcich alebo dovážaných 

z Albánska 

2005/692/ES Rozhodnutie Komisie zo 6. októbra 2005 o určitých 

ochranných opatreniach v súvislosti s vtáčou chrípkou 

v niekoľkých tretích krajinách (naposledy zmenené 

2010/734/EÚ) 

2006/146/ES Rozhodnutie Komisie z 21. februára 2006 o určitých 

ochranných opatreniach so zreteľom na kalone, psy a mačky 

pochádzajúce z Malajzie (polostrov) a Austrálie 

 

2006/241/ES 

Rozhodnutie Komisie z 24. marca 2006 o určitých 

ochranných opatreniach so zreteľom na určité produkty 

živočíšneho pôvodu pochádzajúce z Madagaskaru, 

s výnimkou produktov rybolovu (naposledy zmenené 

2010/611/EÚ) 



2007/25/ES Rozhodnutie Komisie z 22. decembra 2006 o určitých 

ochranných opatreniach v súvislosti s vysokopatogénnou 

vtáčou chrípkou a premiestňovaním vtákov ako 

spoločenských zvierat v sprievode ich majiteľov do 

Spoločenstva (naposledy zmenené 2010/734/EÚ) 

2007/82/ES Rozhodnutie Komisie z 2. februára 2007 o núdzových 

opatreniach, ktorými sa pozastavuje dovoz produktov 

rybolovu určených na ľudskú spotrebu z Guinejskej 

republiky 

2007/642/ES Rozhodnutie Komisie zo 4. októbra 2007 o núdzových 

opatreniach vzťahujúcich sa na produkty rybolovu dovážané 

z Albánska a určené na ľudskú spotrebu 

(ES) č. 601/2008 Nariadenie Komisie z 25. júna 2008 o ochranných 

opatreniach vzťahujúcich sa na produkty rybolovu dovážané 

z Gabonu a určené na ľudskú spotrebu 

2008/630/ES Rozhodnutie Komisie z 24. júla 2008 o mimoriadnych 

opatreniach týkajúcich sa kôrovcov dovážaných 

z Bangladéša a určených na ľudskú spotrebu (naposledy 

zmenené 2010/387/EÚ) 

2008/866/ES Rozhodnutie Komisie z 12. novembra 2008 o núdzových 

opatreniach, ktorými sa pozastavuje dovoz určitých 

lastúrnikov určených na ľudskú spotrebu z Peru (naposledy 

zmenené 2010/641/EÚ) 

             1252/2008/ES Nariadenie Komisie z 12. decembra 2008, ktorým sa 

ustanovuje výnimka z nariadenia (ES) č. 1251/2008 a 

pozastavuje dovoz zásielok určitých živočíchov akvakultúry 

z Malajzie do Spoločenstva 

2009/494/ES Rozhodnutie Komisie z 25. júna 2009 o určitých 

ochranných opatreniach v súvislosti s vysokopatogénnou 

vtáčou chrípkou podtypu H5N1 v Chorvátsku a Švajčiarsku 

(naposledy zmenené 2010/734/EÚ) 

(ES) č. 1135/2009 Nariadenie Komisie z 25. novembra 2009, ktorým sa 

ukladajú osobitné podmienky vzťahujúce sa na dovoz 

určitých výrobkov pochádzajúcich alebo odosielaných 

z Číny a ktorým sa ruší rozhodnutie 2008/798/ES 

2010/220/EÚ Rozhodnutie Komisie zo 16. apríla 2010 o núdzových 

opatreniach vzťahujúcich sa na zásielky produktov rybného 

hospodárstva z farmových chovov z Indonézie a určených 

na ľudskú spotrebu 

2010/381/EÚ Rozhodnutie Komisie z 8. júla 2010 o núdzových 

opatreniach uplatňovaných v prípade zásielok produktov 

akvakultúry dovážaných z Indie a určených na ľudskú 

spotrebu 

2011/78/EÚ Rozhodnutie Komisie z 3. februára 2011 o určitých 

opatreniach na zabránenie prenosu vírusu afrického moru 

ošípaných z Ruska do Únie   

 

 

 

 



(EÚ) č. 297/2011 Vykonávacie nariadenie Komisie (EÚ) č. 297/2011 z 25. 

marca 2011, ktorým sa stanovujú osobitné podmienky 

týkajúce sa dovozu krmív a potravín pochádzajúcich alebo 

odosielaných z Japonska v nadväznosti na haváriu jadrovej 

elektrárne vo Fukušime 

(naposledy zmenené (EÚ) č. 506/2011) 

 


