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 بسمه تعالی

 

محصوالت  صادراتبرای  مورد نیازلیست مجوزهای 

 به اتحادیه اروپا و صنایع تبدیلی دامی کشاورزی،

 

 مجوز های مورد نیاز نام گروه 

۱ 
 مرغ و گوشت و

 ورده های گوشتیآفر

  حد مجاز آلودگی های فراورده های خوراکی موضوع قانون شماره

 کمیسیون اروپا ۹۳/۳۱۵

  کش ها در فراورده های دامی و گیاهی موضوع قانون حد مجاز آفت

 کمیسیون اروپا ۲۳/۹۶شماره 

 ورده های دامی موضوع آحد مجاز مانده داروهای دامپزشکی در فر

 کمیسیون اروپا ۲۳/۹۶قانون شماره 

  قوانین عمومی مربوط به حفاظت از دام ها و سالمت عمومی

 ۸۵۲/۲۰۰۴موضوع قانون شماره 

  کمیسیون  ۲۰۰۲/۹۹ها موضوع قانون شماره سالمت عمومی دام

 اروپا

  کمیسیون  ۱۰۹۹/۲۰۰۹شرایط عمومی کشتار دام موضوع قانون

 اروپا

  شرایط عمومی مربوط به خوراکی ها دستکاری شده از دید ژنتیکی

 ۲۵۹/۹۷و  ۱۸۲۹/۲۰۰۳موضوع قانون شماره 

 د موادی که می توانند با خوراکی ها در تماس رشرایط عمومی در مو

 ۱۹۳۵/۲۰۰۴رار بگیرند موضوع قانون شماره ق

  مجوزهای مربوط به قابل ردیابی بودن و مسئولیت پذیری موضوع

 ۱۷۸/۲۰۰۲قانون شماره 
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  شرایط مربوط به برچسب مواد خوراکی موضوع قانون های شماره

و  ۶۰۹/۲۰۱۳و  ۱۸۳۰/۲۰۰۳و  ۸۳۴/۲۰۰۷و  ۱۱۶۹/۲۰۱۱

 ۱۹۳۵/۲۰۰۴و   ۱۳۳۳/۲۰۰۸

 ونه های در حال انقراض موضوع قانون شماره شرایط مربوط به گ

۳۳۸/۹۷ 

 

 میوه و تره بار ۲

 ورده های خوراکی موضوع قانون شماره حد مجاز آلودگی های فرآ

 کمیسیون اروپا ۹۳/۳۱۵

  حد مجاز آفت کش ها در فراورده های دامی و گیاهی موضوع قانون

 کمیسیون اروپا ۲۳/۹۶شماره 

  غیر دامی موضوع قانون های  ءمنشاگواهی سالمت مواد خوراکی با

 ۲۰۷۳/۲۰۰۵و  ۲۵۸/۹۷و  ۸۵۲/۲۰۰۴شماره 

  بیشینه آلودگی های ویژه در مواد خوراکی موضوع قانون شماره

۱۸۸۱/۲۰۰۶ 

  بیشینه باقی مانده آفت کش ها بر روی مواد خوراکی موضوع قانون

 ۳۹۶/۲۰۰۵شماره 

 قانون شماره  بیشینه آلودگی های رادیواکتیو بر مواد خوراکی موضوع

۳۹۵۴/۱۹۸۷ 

 د موادی که می توانند با خوراکی ها در تماس رشرایط عمومی در مو

 ۱۹۳۵/۲۰۰۴قرار بگیرند موضوع قانون شماره 

  شرایط عمومی مربوط به خوراکی ها دستکاری شده از دید ژنتیکی

 ۲۵۹/۹۷و  ۱۸۲۹/۲۰۰۳موضوع قانون شماره 

 ۹۹/۲و  ۸۹/۱۰۸وری موضوع قانون های شماره آشرایط فر/EC 
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  و  ۲۰۰۰/۲۹گواهی سالمت گیاهی موضوع قانون های شماره

 کمیسیون اروپا  ۲۰۰۵/۵۱و  ۲۰۰۴/۱۰۲

  مجوزهای مربوط به قابل ردیابی بودن و مسئولیت پذیری موضوع

 ۱۷۸/۲۰۰۲قانون شماره 

  شرایط مربوط به برچسب مواد خوراکی موضوع قانون های شماره

و  ۶۰۹/۲۰۱۳و  ۱۸۳۰/۲۰۰۳و  ۸۳۴/۲۰۰۷و  ۱۱۶۹/۲۰۱۱

 ۱۹۳۵/۲۰۰۴و   ۱۳۳۳/۲۰۰۸

  شرایط عمومی مربوط به بازاریابی میوه و تره بار موضوع قانون

 ۵۴۳/۲۰۱۱شماره 

 

 ماهی ها و آبزیان ۳

 ورده های خوراکی موضوع قانون شماره آحد مجاز آلودگی های فر

 کمیسیون اروپا ۹۳/۳۱۵

  های دامی موضوع حد مجاز مانده داروهای دامپزشکی در فراورده

 )تنها برای ماهی های پرورشی( کمیسیون اروپا ۲۳/۹۶قانون شماره 

  گواهی های کنترل سالمت ویژه آبزیانی که برای مصرف انسانی

و  ۸۵۲/۲۰۰۴و  ۸۵۴/۲۰۰۴هستند موضوع قانون های شماره 

 ۱۳۶/۲۰۰۴و  ۸۵۳/۲۰۰۴

 شرایط عمومی مربوط به خوراکی ها دستکاری شده از دید ژنتیکی 

 ۲۵۹/۹۷و  ۱۸۲۹/۲۰۰۳موضوع قانون شماره 

 د موادی که می توانند با خوراکی ها در تماس رشرایط عمومی در مو

 ۱۹۳۵/۲۰۰۴قرار بگیرند موضوع قانون شماره 

 گواهی سالمت ویژه برای آبزیانی که به مصرف انسانی نمی رسند 

و  ۲۰۰۲/۹۹۴موضوع قانون شماره  )مصرف خوارک دام(

 ۲۰۰۹/۷۲۷و  ۱۲۵۲/۲۰۰۸

  مجوزهای مربوط به قابل ردیابی بودن و مسئولیت پذیری موضوع

 ۱۷۸/۲۰۰۲قانون شماره 

  شرایط مربوط به برچسب مواد خوراکی موضوع قانون های شماره

و  ۶۰۹/۲۰۱۳و  ۱۸۳۰/۲۰۰۳و  ۸۳۴/۲۰۰۷و  ۱۱۶۹/۲۰۱۱
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 ۱۹۳۵/۲۰۰۴و   ۱۳۳۳/۲۰۰۸

  شرایط برچسب گزاری ویژه آبزیان موضوع قانون شماره

۱۱۶۹/۲۰۱۱ 

  شرایط مربوط به گونه های در حال انقراض موضوع قانون شماره

۳۳۸/۹۷ 

 

۴ 
ورده های آشیر و فر

 لبنی

 ورده های خوراکی موضوع قانون شماره حد مجاز آلودگی های فرآ

 کمیسیون اروپا ۹۳/۳۱۵

 ورده های دامی و گیاهی موضوع قانون حد مجاز آفت کش ها در فرآ

 اروپاکمیسیون  ۲۳/۹۶شماره 

  ورده های دامی موضوع داروهای دامپزشکی در فرآحد مجاز مانده

 کمیسیون اروپا ۲۳/۹۶قانون شماره 

  شرایط مربوط به برچسب مواد خوراکی موضوع قانون های شماره

و  ۶۰۹/۲۰۱۳و  ۱۸۳۰/۲۰۰۳و  ۸۳۴/۲۰۰۷و  ۱۱۶۹/۲۰۱۱

 ۱۹۳۵/۲۰۰۴و   ۱۳۳۳/۲۰۰۸

 سئولیت پذیری موضوع مجوزهای مربوط به قابل ردیابی بودن و م

 ۱۷۸/۲۰۰۲قانون شماره 

۵ 
گل و گیاه )زینتی و 

 دارویی(

 فیتو سنیتری( گواهی های مربوط به سالمت عمومی گیاه( 

 ۲۰۰۴/۱۰۲و  ۲۰۰۰/۲۹موضوع قانون شماره 

  شرایط مربوط به فروش بذر و مواد پروش گیاهان موضوع قانون

 و ۲۰۰۹/۲۹و  ۲۰۰۳/۱۷شماره 

 گیاهان دستکاری شده ژنتیکی موضوع  شرایط مربوط به بذر

 ۲۰۰۱/۱۸قانون شماره 

  شرایط مربوط به گونه های در حال انقراض موضوع قانون

 ۳۳۸/۹۷شماره 

 مرباجات و کنسروها ۶

 ورده های خوراکی موضوع قانون حد مجاز آلودگی های فرآ

 کمیسیون اروپا ۹۳/۳۱۵شماره 

  گواهی سالمت مواد خوراکی با منشا غیر دامی موضوع قانون
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 ۲۰۷۳/۲۰۰۵و  ۲۵۸/۹۷و  ۸۵۲/۲۰۰۴های شماره 

  شرایط مربوط به برچسب مواد خوراکی موضوع قانون های

و  ۱۸۳۰/۲۰۰۳و  ۸۳۴/۲۰۰۷و  ۱۱۶۹/۲۰۱۱شماره 

 ۱۹۳۵/۲۰۰۴و   ۱۳۳۳/۲۰۰۸و  ۶۰۹/۲۰۱۳

  مسئولیت پذیری مجوزهای مربوط به قابل ردیابی بودن و

 ۱۷۸/۲۰۰۲موضوع قانون شماره 

 


