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DOCE, BOE i DOGC

Desembre de 2000

DOCE L-329 del 22-12-1999

Decisió 1999/830/CE del 26 d’octubre, de disposicions

nacionals notificades pel Regne de Dinamarca sobre l’ús de

sulfits, nitrits i nitrats en els productes alimentaris.

DOCE L-331 del 23-12-1999

Decisió 1999/881/CE del 14 de desembre de 1999 la qual

modifica la Decisió 97/534/CE relativa a la prohibició de

l’ús dels materials de risc en relació amb les encelopaties

espongiformes transmissibles.

DOCE L-334 del 28-12-1999

Reglament CE 2772/1999, del 21 de desembre, pel qual s’a-

proven les normes generals d’un sistema obligatori d’eti-

quetat de la carn de boví.

DOCE C-378 del 30-12-1999

Publicació 1999/C378/02 d’una sol·licitud de registre amb

arranjament ap. 2 art. 6 Reglament CEE 2081/92 de protec-

ció de les indicacions geogràfiques i de les denominacions

d’origen.

Gener de 2000

DOCE L-2 del 5-1-2000

Rectificació del Reglament CE 1255/1999 del 17 de maig,

pel qual s’estableix l’organització comuna de mercats en el

sector de la llet i dels productes làctics (DO L-160 26-6-

1999).

DOCE L-2 del 5-1-2000

Rectificació del Reglament CE 1256/1999 del 17 de maig

de 1999, on s’estableix una taxa suplementària en el sector

de la llet i dels productes làctics (DO L-160 26-6-1999).

BOE núm. 4 del 5-1-2000

Ordre del 28 de desembre de 1999, la qual modifica l’annex

del RD 2257/1994 25-11 que aprova els mètodes oficials

d’anàlisis de pinsos o aliments per a animals i les seves

matèries primeres.

DOCE L-3 del 6-1-2000

Decisió 2000/4/CE del 30 de novembre, pel qual s’aproven

programes de control per a la prevenció de zoonosi per al

2000, presentats per estats membres i fixa la quantitat de

participació financera comunitària.

BOE núm. 8 del 10-1-2000

Llei 2/2000 del 7 de gener, la qual regula els contractes

tipus de productes agroalimentaris.

DOCE L-6 de l’11-1-2000

Reglament CE 50/2000, del 10 de gener, relatiu a l’etique-

tat dels productes i ingredients alimentaris que contenen

additius i aromes modificats genèticament o produïts a par-

tir d’organismes modificats genèticament.

DOCE L-6 de l’11-1-2000

Decisió 2000/19/CE, del 10 de desembre de 1999, la qual

estableix els certificats sanitaris per a la importació, de ter-

cers països, de gelatina destinada al consum humà i matè-

ries primeres per a la producció de gelatina.

DOCE L-9 del 13-1-2000

Rectificació del Reglament CE 1308/1999, del 15 de juny

de 1999, pel qual es modifica el Reglament CEE 2377/90

que estableix un procediment comunitari de fixació dels

límits màxims de residus de medicaments veterinaris en ali-

ments d’origen animal.

BOE núm. 12 del 14-1-2000

RD 2071/1999, del 30 de desembre, pel qual s’estableixen

les normes internes d’aplicació dels reglaments comunitaris

sobre el sistema d’etiquetatge de la carn de boví.

BOE núm. 16 del 19-1-2000

Ordre, del 23 de desembre de 1999, que actualitza els anne-

xos de l’Ordre del 7 de gener de 1998 en relació amb l’ús

dels noms geogràfics i de l’esment «vi de la terra» en la

designació dels vins de taula.

DOCE L-17 del 21-1-2000

Reglament CE 104/2000, del 17 de desembre, pel qual s’es-

tableix l’organització comuna de mercats en el sector dels

productes de la pesca i l’aqüicultura.

BOE núm. 19 del 22-1-2000

Ordre, de l’11 de gener, per la qual s’estableixen les bases

reguladores de les ajudes per al diagnòstic d’anàlisis de ris-

cos i control de punts crítics ARCPC en la producció de l’oli

d’oliva, Ordre del 24 d’abril de 1999 que aprova el progra-

ma de millora de qualitat de la producció.

BOE núm. 19 del 22-1-2000

Ordre, de l’11 de gener, per la qual s’estableixen les bases

reguladores d’ajudes per al Pla d’Assistència a les

Almàsseres. Ordre del 26 d’abril de 1999 que aprova el pro-

grama de millora de la qualitat de la producció de l’oli d’o-

liva per a la campanya 1999-2000.

DOCE C-21 del 25-1-2000

Proposta de Directriu 2000/C21 E/08 que modifica la

Directriu 95/2/CE relativa als additius alimentaris diferents

dels colorants i edulcorants (COM, 1999 329 final-

1999/0158, COD).

Llegiu la informació sobre els beneficis de ser soci de l’ACCA si

voleu saber com accedir a la informació més actual sobre legisla-

ció alimentària.


