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• REGULAMENTUL (CE) nr. 401/2006 AL COMISIEI  din 23 
februarie 2006 de stabilire a metodelor de prelevare de probe şi a 
metodelor de analiză pentru controlul oficial al conţinutului de 
micotoxine din produsele alimentare. 

 

• REGULAMENTUL (UE) NR. 178/2010 AL COMISIEI din 2 
martie 2010 de modificare a Regulamentului (CE) nr. 401/2006 în 
ceea ce privește arahidele, alte semințe și fructe oleaginoase, 
fructele cu coajă tare, sâmburii de caise, lemnul dulce și uleiul 
vegetal. 
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• Ghid pentru autorităţile competente privind controlul conformităţii 
cu legislaţia comunitara în domeniul aflatoxinelor (martie 2010). 
Ghidul se referă în principal la controlul oficial privind contaminarea 
cu aflatoxine în produsele alimentare care se supun Regulamentului 
CE Nr.1152/2009 din 27 noiembrie 2009 ce stabileşte condiţiile 
speciale la importul anumitor produse alimentare provenind din 
anumite ţări terţe datorită riscului contaminării cu aflatoxine şi 
abrogă Decizia 2006/504/EC.  
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• REGULAMENTUL (CE) NR. 1881/2006 AL COMISIEI de 
stabilire a nivelurilor maxime pentru anumiţi contaminanţi din 
produsele alimentare şi REGULAMENTUL (CE) NR. 
1126/2007 AL COMISIEI de modificare a CE 1881/2006, de 
stabilire a nivelurilor maxime pentru anumiţi contaminanţi din 
produsele alimentare în ceea ce priveşte toxinele Fusarium din 
porum şi produse pe bază de porumb. 

 

• PS-06-DTSAONASRA  Prelevarea probelor de produse 
alimentare de origine non-animală în vederea testării 
micotoxinelor. 
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• REGULAMENTUL (UE) NR. 105/2010 AL COMISIEI din 5 
februarie 2010 de modificare a Regulamentului (CE) nr. 
1881/2006 de stabilire a nivelurilor maxime pentru anumiți 
contaminanți din produsele alimentare, în ceea ce privește 
ochratoxina A. 

 

• REGULAMENTUL (UE) NR. 165/2010 AL COMISIEI din 26 
februarie 2010 de modificare a Regulamentului (CE) nr. 
1881/2006 de stabilire a nivelurilor maxime pentru anumiți 
contaminanți din produsele alimentare în ceea ce privește 
aflatoxinele. 
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• REGULAMENTUL (UE) NR. 594/2012 AL COMISIEI din 5 iulie 
2012 de modificare a Regulamentului (CE) 1881/2006 în ceea ce 
privește nivelurile maxime ale contaminanților ochratoxină A, PCB 
care nu sunt de tipul dioxinei și melamină din produsele alimentare. 

 

• RECOMANDAREA COMISIEI nr. 165/2013 privind prezența 
toxinelor T-2 și HT-2 în cereale și în produsele pe bază de  cereale. 

 

• RECOMANDAREA COMISIEI 154 din 15 martie 2012 privind 
monitorizarea prezenței alcaloizilor din cornul secarei în hrana 
pentru animale și produsele alimentare. 
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• RECOMANDAREA COMISIEI 154 din 15 martie 2012 privind 
monitorizarea prezenței alcaloizilor din cornul secarei în hrana 
pentru animale și produsele alimentare. 

 

• Rectificare la Decizia 2011/33/UE a Consiliului din 8 noiembrie 
2010 privind încheierea Protocolului la Acordul de parteneriat și 
cooperare de instituire a unui parteneriat între Comunitățile 
Europene și statele membre ale acestora, pe de o parte, și 
Ucraina, pe de altă parte, referitor la un acord-cadru între UE și 
Ucraina privind principiile generale de participare a Ucrainei la 
programele Uniunii. 
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• Rectificare la Decizia 2011/33/UE a Consiliului din 8 noiembrie 
2010 privind încheierea Protocolului la Acordul de parteneriat și 
cooperare de instituire a unui parteneriat între Comunitățile 
Europene și statele membre ale acestora, pe de o parte, și Ucraina, 
pe de altă parte, referitor la un acord-cadru între Uniunea 
Europeană și Ucraina privind principiile generale de participare a 
Ucrainei la programele Uniunii (Jurnalul Oficial al Uniunii 
Europene L 18 din 21 ianuarie 2011). 
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• COMMISSION REGULATION (EC)No.669/2009 of 24 July 
2009 implementing Regulation (EC) No 882/2004 of the 
European Parliament and of the Council as regards the 
increased level of official controls on imports of certain feed 
and food of non-animal origin and amending Decision 
2006/504/EC. 
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• COMMISSION REGULATION (EC) No 1152/2009 of 27 
November 2009 imposing special conditions governing the import 
of certain foodstuffs from certain third countries due to 
contamination risk by aflatoxins and repealing Decision 
2006/504/EC. 

 

• REGULAMENTUL DE PUNERE ÎN APLICARE (UE) NR. 
274/2012 AL COMISIEI din 27 martie 2012 de modificare a 
Regulamentului (CE) nr. 1152/2009 de impunere a unor condiții 
speciale aplicabile anumitor produse alimentare importate din 
anumite țări terțe din cauza riscurilor de contaminare a produselor 
respective cu aflatoxine. 
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• REGULAMENTUL (UE) NR. 519/2014 AL COMISIEI din 16 
mai 2014 de modificare a Regulamentului (CE) nr. 401/2006 în 
ceea ce privește modalitățile de prelevare de probe pentru loturi 
mari de mirodenii și suplimente alimentare, criteriile de 
performanță pentru toxinele T-2 și HT-2 și pentru citrinină și 
metodele de analiză de screening. 

 

• REGULAMENTUL DE PUNERE ÎN APLICARE (UE) 
2015/949 AL COMISIEI din 19 iunie 2015 de aprobare a 
controalelor anterioare exportului efectuate de anumite țări terțe 
la anumite produse alimentare în ceea ce privește prezența 
anumitor micotoxine. 

 

 

 

 
LEGISLAŢIA CU APLICABILITATE ȊN DOMENIUL 
MICOTOXICOLOGIEI 

SRMMM - Grupul de studiu micotoxine 



• REGULAMENTUL (UE) 2015/1137 AL COMISIEI din 13 
iulie 2015 de modificare a Regulamentului (CE) nr. 1881/2006 
în ceea ce privește nivelul maxim pentru ochratoxina A din 
mirodeniile Capsicum spp. 

 

•  REGULAMENTUL (UE) 2015/1137 AL COMISIEI din 13 
iulie 2015 de modificare a Regulamentului (CE) nr. 1881/2006 
în ceea ce privește nivelul maxim pentru ochratoxina A din 
mirodeniile Capsicum spp. 
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