08-03-2010
Korigendum k nariadeniu Komisie (ES) č. 649/2009
z 23. júla 2009, ktorým sa upravujú určité rybolovné kvóty na rok 2009 v súvislosti s medziročným riadením rybolovných kvót
(Ú. v. EÚ L 192, 24.7.2009)
02-08-2009
Nariadenie Rady (ES) č. 753/2009
z 27. júla 2009, ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie (ES) č. 43/2009, pokiaľ ide o rybolovné možnosti a súvisiace podmienky pre určité populácie rýb
(Ú. v. EÚ L 214, 19.8.2009, s. 1 – 15)
11-05-2009
Rozhodnutie Rady (ES) 550/2009
z 5. marca 2009 o schválení zmien a doplnení Dohovoru o budúcej viacstrannej spolupráci pri rybolove v severovýchodnom Atlantiku, ktoré umožňujú
stanovenie postupov urovnávania sporov, rozšírenie rozsahu pôsobnosti dohovoru a prehodnotenie cieľov dohovoru
(Ú.v. EÚ L 184, 16.7.2009, s. 12 - 15)
02-02-2009
Nariadenie Rady (ES) č. 43/2009
zo 16 januára 2009 , ktorým sa na rok 2009 stanovujú rybolovné možnosti a súvisiace podmienky pre určité populácie rýb a skupiny populácií rýb
uplatniteľné vo vodách Spoločenstva a pre plavidlá Spoločenstva vo vodách, v ktorých sa vyžaduje obmedzovanie výlovu
(Ú. v. EÚ L 22, 26.1.2009, s. 1 – 205)
16-03-2008
Nariadenie Komisie (ES) č. 498/2007
z 26. marca 2007, ktorým sa stanovujú podrobné vykonávacie pravidlá nariadenia Rady (ES) č. 1198/2006 o Európskom fonde pre rybné
hospodárstvo;
(Ú. v. EÚ L 120, 10.5.2007, s. 1 – 80)
02-02-2008
Rozhodnutie Komisie 2007/218/ES
z 28. marca 2007 o zmene a doplnení rozhodnutia K(2006) 4332, konečné znenie, ktorým sa stanovuje predbežné ročné rozdelenie viazaných
rozpočtových prostriedkov z Európskeho fondu pre rybné hospodárstvo podľa členských štátov na obdobie od 1. januára 2007 do 31. decembra 2013
(Ú. v. EÚ L 95, 5.4.2007, s. 37 – 40)
12-01-2008
Nariadenie Rady (ES) č. 1198/2006
z 27. júla 2006 o Európskom fonde pre rybné hospodárstvo;
(Ú. v. EÚ L 223, 15.8.2006, s. 1 – 44)
08-01-2008
Nariadenie Rady (ES) č. 2371/2002
z 20. decembra 2002 o ochrane a trvalo udržateľnom využívaní zdrojov rybného hospodárstva v rámci spoločnej politiky v oblasti rybolovu
Ú. v. ES L 358, 31.12.2002, s. 59 – 80 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT, FI, SV) mimoriadne vydanie v slovenskom jazyku: Kapitola 04 Zväzok 05
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