26-05-2010
Nariadenie Komisie (EÚ) č. 108/2010
z 8. februára 2010, ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie (ES) č. 1974/2006, ktorým sa ustanovujú podrobné pravidlá vykonávania nariadenia Rady
(ES) č. 1698/2005 o podpore rozvoja vidieka prostredníctvom Európskeho poľnohospodárskeho fondu pre rozvoj vidieka (EPFRV)
(Ú. v. EÚ L 36, 9.2.2010, s. 4 – 6)
(Účinnosť: 16.02.2010)
26-05-2010
Nariadenie Komisie (EÚ) č. 146/2010
z 23. februára 2010, ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie Komisie (ES) č. 1122/2009, ktorým sa ustanovujú podrobné pravidlá vykonávania
nariadenia Rady (ES) č. 73/2009, pokiaľ ide o krížové plnenie, moduláciu a integrovaný správny a kontrolný systém v rámci schém priamej podpory
pre poľnohospodárov ustanovených uvedeným nariadením, ako aj podrobné pravidlá vykonávania nariadenia Rady (ES) č. 1234/2007, pokiaľ ide o
krížové plnenie v rámci schémy podpory ustanovenej pre odvetvie vinohradníctva a vinárstva
(Ú. v. EÚ L 47, 24.2. 2010, s. 1-3)
(Účinnosť: od 2.3.2010, uplatňuje sa na žiadosti o podporu týkajúce sa hospodárskych rokov alebo prémiových období začínajúcich od 1. januára
2010.)
22-01-2010
Nariadenie Rady (ES) č. 1250/2009
z 30. novembra 2009 , ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie Rady (ES) č. 73/2009, ktorým sa ustanovujú spoločné pravidlá režimov priamej podpory
pre poľnohospodárov v rámci spoločnej poľnohospodárskej politiky a ktorým sa ustanovujú niektoré režimy podpory pre poľnohospodárov
(Ú. v. EÚ L 338, 19.12.2009, s. 1 – 4)
(účinnosť: 1.1.2009 a 22.12.2009)
15-01-2010
Nariadenie Rady (ES) č. 1128/2009
z 20. novembra 2009 , ktorým sa zrušujú určité obsolentné právne akty Rady v oblasti spoločnej poľnohospodárskej politiky
(Ú. v. EÚ L 310, 25.11.2009, s. 1 – 2)
(účinnosť: 28.11.2009)
12-01-2010
Nariadenie komisie (ES) č. 1122/2009
z 30. novembra 2009 , ktorým sa ustanovujú podrobné pravidlá vykonávania nariadenia Rady (ES) č. 73/2009, pokiaľ ide o krížové plnenie,
moduláciu a integrovaný správny a kontrolný systém v rámci schém priamej podpory pre poľnohospodárov ustanovených uvedeným nariadením, ako
aj podrobné pravidlá vykonávania nariadenia Rady (ES) č. 1234/2007, pokiaľ ide o krížové plnenie v rámci schémy podpory ustanovenej pre odvetvie
vinohradníctva a vinárstva
(Ú. v. EÚ L 316, 2.12.2009, s. 65 – 112)
(účinnosť: 9.12.2009 a 1.1.2010)
18-12-2009
Nariadenie Komisie (ES) č. 1121/2009
z 29. októbra 2009 , ktorým sa ustanovujú podrobné pravidlá uplatňovania nariadenia Rady (ES) č. 73/2009, pokiaľ ide o režimy podpory pre
poľnohospodárov ustanovené v hlavách IV a V
(Ú. v. EÚ L 316, 2.12.2009, s. 27 – 64 )
(účinnosť: 9.12.2009 a 1.1.2010)
15-12-2009
Nariadenie Komisie (ES) č. 1120/2009
z 29. októbra 2009 , ktorým sa ustanovujú podrobné pravidlá na vykonávanie režimu jednotnej platby ustanoveného v hlave III nariadenia Rady
(ES) č. 73/2009, ktorým sa ustanovujú spoločné pravidlá režimov priamej podpory pre poľnohospodárov v rámci spoločnej poľnohospodárskej politiky
a ktorým sa ustanovujú niektoré režimy podpory pre poľnohospodárov
(Ú. v. EÚ L 316, 2.12.2009, s. 1 – 26)
(účinnosť: 9.12.2009 a 1.1.2010)
10-12-2009
Nariadenie Komisie (ES) č. 1092/2009
z 13. novembra 2009 , ktorým sa stanovuje jednotné akceptované percento súm, ktoré členské štáty oznamujú Komisii v súvislosti so žiadosťami o
prémiu za vyklčovanie na vinársky rok 2009/2010
(Ú. v. EÚ L 299, 14.11.2009, s. 8 – 9)
(účinnosť: 1.8.2009 a 15.11.2009) (platnosť do 31.7.2010)
02-12-2009
Rozhodnutie Komisie (ES) č. 781
z 22. októbra 2009, ktorým sa mení a dopĺňa ozhodnutie 2009/379/ES, ktorým sa podľa nariadení Rady (ES) č. 1782/2003, (ES) č. 378/2007, (ES) č.
79/2008 a (ES) č. 73/2009 stanovujú sumy, ktoré sa poskytujú EPFRV a sumy, ktoré sú k dispozícii na výdavky pre fond EPZF
(Ú. v. EÚ L 278, 23.10.2009, s. 60 – 61)
02-11-2009
Nariadenie Komisie (ES) č. 889/2009
z 25. septembra 2009 , ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie Rady (ES) č. 73/2009 a ktorým sa na rok 2009 stanovujú rozpočtové stropy pre
čiastočné alebo nepovinné uplatňovanie režimu jednotnej platby ustanovené nariadením Rady (ES) č. 1782/2003, ročné finančné rámce pre režim
jednotnej platby na plochu a rozpočtové stropy uplatniteľné na prechodné platby na ovocie a zeleninu a na poskytovanie osobitnej podpory
ustanovené v nariadení (ES) č. 73/2009
(Ú. v. EÚ L 254, 26.9.2009, s. 73 – 79)
30-08-2009
Nariadenie Komisie (ES) č. 691/2009
z 30. júla 2009, ktorým sa ustanovujú preddavky, ktoré sa majú vyplatiť od 16. októbra 2009 na prémie na mliečne výrobky a dodatočné platby,
platby na plochu pre plodiny na ornej pôde, priame platby v rámci opatrení zavedených v programoch POSEI a programoch pre Egejské ostrovy,
režim jednotnej platby, osobitnú platbu na ryžu, prémiu na bielkovinové plodiny, prémie na ovčie a kozie mäso, platby na hovädzie a teľacie mäso a
schému jednotnej platby na plochu
(Ú. v. EÚ L 199, 31.7.2009, s. 7 – 9 )
27-08-2009
Nariadenie Komisie (ES) č. 612/2009
zo 7. júla 2009, ktorým sa ustanovujú spoločné podrobné pravidlá uplatňovania vývozných náhrad za poľnohospodárske výrobky (prepracované
znenie)
(Ú. v. EÚ L 186, 17.7.2009, s. 1 – 58 )
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25-08-2009
2009/545/ES: Rozhodnutie Komisie
zo 7. júla 2009, ktorým sa stanovuje ročné rozčlenenie sumy podľa členských štátov v zmysle článku 69 ods. 2a nariadenia Rady (ES) č. 1698/2005
o podpore rozvoja vidieka a ktorým sa mení a dopĺňa rozhodnutie 2006/636/ES [oznámené pod číslom K(2009) 5307]
(Ú. v. EÚ L 181, 14.7.2009, s. 49 – 52 )
21-08-2009
Rozhodnutie Komisie č. 444
z 10. júna 2009 o určení pridelenia súm vyplývajúcich z modulácie ustanovenej v článkoch 7 a 10 nariadenia Rady (ES) č. 73/2009 na roky 2009 až
2012 členským štátom [oznámené pod číslom K(2009) 4375]
(Ú. v. EÚ L 148, 11.6.2009, s. 29 – 32)
19-08-2009
Nariadenie Komisie (ES) č. 482/2009
z 8. júna 2009, ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie (ES) č. 1974/2006, ktorým sa ustanovujú podrobné pravidlá vykonávania nariadenia Rady (ES)
č. 1698/2005 o podpore rozvoja vidieka prostredníctvom Európskeho poľnohospodárskeho fondu pre rozvoj vidieka (EPFRV) a nariadenie (ES) č.
883/2006 o podrobných podmienkach uplatňovania nariadenia Rady (ES) č. 1290/2005, pokiaľ ide o vedenie účtov platobných agentúr, vyhlásenia o
výdavkoch a príjmoch a podmienky úhrady výdavkov z fondov EPZF a EPFRV
(Ú. v. EÚ L 145, 10.6.2009, s. 17 – 22)
18-08-2009
Rozhodnutie Komisie č. 379
z 11. mája 2009, ktorým sa podľa nariadení Rady (ES) č. 1782/2003, (ES) č. 378/2007, (ES) č. 479/2008 a (ES) č. 73/2009 stanovujú sumy, ktoré
sa poskytujú EPFRV a sumy, ktoré sú k dispozícii na výdavky pre fond EPZF
(Ú. v. EÚ L 117, 12.5.2009, s. 10)
15-08-2009
Nariadenie Komisie (ES) č. 363/2009
zo 4. mája 2009, ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie (ES) č. 1974/2006, ktorým sa ustanovujú podrobné pravidlá vykonávania nariadenia Rady (ES)
č. 1698/2005 o podpore rozvoja vidieka prostredníctvom Európskeho poľnohospodárskeho fondu pre rozvoj vidieka (EPFRV)
(Ú. v. EÚ L 111, 5.5.2009, s. 5)
10-08-2009
Nariadenie Komisie (ES) č. 73/2009
z 19. januára 2009, ktorým sa stanovujú spoločné pravidlá režimov priamej podpory pre poľnohospodárov v rámci spoločnej poľnohospodárskej
politiky a ktorým sa ustanovujú niektoré režimy podpory pre poľno-hospodárov, ktorým sa menia a dopĺňajú nariadenia (ES) č. 1290/2005, (ES) č.
247/2006, (ES) č. 378/2007 a ktorým sa zrušuje nariadenie (ES) č. 1782/2003
(Ú. v. EÚ L 30, 31.1.2009, s. 16 – 99, uplatňuje sa od 1.1.2009 okrem čl. 149 a - c)

03-02-2009
Nariadenie Komisie (ES) č. 1302/2008
zo 17. decembra 2008 o centrálnej databáze vylúčených subjektov
(Ú.v. EÚ L 344, 20.12.2008, s. 12)
01-02-2009
Rozhodnutie Komisie (ES) č. 960
z 8. decembra 2008, ktorým sa z financovania Spoločenstvom vylučujú niektoré výdavky vynaložené členskými štátmi v rámci záručnej sekcie
Európskeho poľnohospodárskeho usmerňovacieho a záručného fondu (EPUZF) a v rámci Európskeho poľnohospodárskeho záručného fondu (EPZF)
[oznámené pod číslom K(2008) 7820]
(Ú. v. EÚ L 340, 19.12.2008, s. 99)
18-12-2008
Nariadenie Rady (ES) č. 1009/2008
z 9. októbra 2008, ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie (ES) č. 1782/2003, ktorým sa stanovujú spoločné pravidlá režimov priamej podpory v rámci
Spoločnej poľnohospodárskej politiky a ktorým sa zavádzajú niektoré režimy podpory pre poľnohospodárov
(Ú. v. EÚ L 276, 17.10.2008, s. 1)
20-10-2008
Rozhodnutie Komisie (ES) č. 789
z 3. októbra 2008, ktorým sa mení a dopĺňa rozhodnutie 2006/588/ES o určení pridelenia súm vyplývajúcich z odlíšenia ustanoveného v článku 10
nariadenia Rady (ES) č. 1782/2003 na roky 2006 až 2012 členským štátom [oznámené pod číslom K(2008) 5534]
(Ú. v. EÚ L 271, 11.10.2008, s. 45)
18-10-2008
Rozhodnutie Komisie (ES) č. 787
z 3. októbra 2008, ktorým sa mení a dopĺňa rozhodnutie 2006/410/ES, ktorým sa stanovujú sumy podľa článku 10 ods. 2, článkov 143d a 143e
nariadenia Rady (ES) č. 1782/2003, ktoré sa poskytujú fondu EPFRV a ktoré sú k dispozícii na výdavky pre fond EPZF
(Ú. v. EÚ L 271, 11.10.2008, s. 41)
30-09-2008
Rozhodnutie Komisie (ES) č. 609/2008
zo 16. júla 2008, ktorým sa mení a dopĺňa rozhodnutie ktorým sa stanovuje ročné rozčlenenie čiastok podpory Spoločenstva pre rozvoj vidieka podľa
členských štátov na obdobie od 1. januára 2007 do 31. decembra 2013[oznámené pod číslom K(2008) 3347]
(Ú. v. EÚ L 195, 24. 7. 2008, s. 28-29)

30-09-2008
Nariadenie Komisie (ES) č. 674/2008
zo 16. júla 2008, ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie Rady (ES) č. 1782/2003 a nariadenie Rady (ES) č. 247/2006 a ktorým sa na rok 2008
stanovujú rozpočtové stropy pre čiastočné alebo nepovinné uplatňovanie režimu jednotnej platby a ročné finančné rámce pre režim jednotnej platby
na plochu, ustanovené nariadením (ES) č. 1782/2003
(Ú. v. EÚ L 189, 17. 7. 2008, s. 5-14)

08-07-2008
Nariadenie Rady (ES) č. 146/2008
zo 14. februára 2008, ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie (ES) č. 1782/2003, ktorým sa stanovujú spoločné pravidlá režimov priamej podpory v
rámci spoločnej poľnohospodárskej politiky a ktorým sa zavádzajú niektoré režimy podpory pre poľnohospodárov a ktorým sa mení a dopĺňa
nariadenie (ES) č. 1698/2005 o podpore rozvoja vidieka prostredníctvom Európskeho poľnohospodárskeho fondu pre rozvoj vidieka (EPFRV)
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Ú. v. EÚ L 46, 21.2.2008, s. 1 – 6
13-11-2007
Nariadenie Rady (ES) č. 378/2007
z 27. marca 2007 , ktorým sa stanovujú pravidlá dobrovoľnej modulácie priamych platieb ustanovených v nariadení (ES) č. 1782/2003, ktorým sa
stanovujú spoločné pravidlá režimov priamej podpory v rámci spoločnej poľnohospodárskej politiky a ktorým sa zavádzajú niektoré režimy podpory
pre poľnohospodárov, a ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie (ES) č. 1290/2005
Ú. v. EÚ L 95, 5.4.2007, s. 1 - 4 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
28-09-2007
Nariadenie Rady (ES) č. 2012/2006
z 19. decembra 2006, ktorým sa mení a dopĺňa a opravuje nariadenie (ES) č. 1782/2003, ktorým sa stanovujú spoločné pravidlá režimov priamej
podpory v rámci Spoločnej poľnohospodárskej politiky a ktorým sa zavádzajú niektoré režimy podpory pre poľnohospodárov, ktorým sa mení a dopĺňa
nariadenie (ES) č. 1698/2005 o podpore rozvoja vidieka prostredníctvom Európskeho poľnohospodárskeho fondu pre rozvoj vidieka (EPFFRV)
Ú. v. EÚ L 384, 29.12.2006, s. 8 - 12 (ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, NL, PL, PT, SK, SL, FI, SV)
Ú. v. EÚ L 200M , 1.8.2007, s. 536 - 540 (MT)
08-08-2007
Nariadenie Rady (ES) č. 2011/2006
z 19. decembra 2006, ktorým sa z dôvodu pristúpenia Bulharska a Rumunska k Európskej únii upravuje nariadenie (ES) č. 1782/2003, ktorým sa
stanovujú spoločné pravidlá režimov priamej podpory v rámci spoločnej poľnohospodárskej politiky a ktorým sa zavádzajú niektoré režimy podpory
pre poľnohospodárov, nariadenie (ES) č. 318/2006 o spoločnej organizácii trhov v sektore cukru a nariadenie (ES) č. 320/2006, ktorým sa stanovuje
dočasný režim pre reštrukturalizáciu cukrovarníckeho priemyslu v Spoločenstve
(Ú. v. EÚ L 384, 29.12.2006, s. 1 – 7)
13-07-2007
Nariadenie Komisie (ES) č.1975/2006
zo 7.12.2006, ktorým sa stanovujú podrobné pravidlá uplatňovania nariadenia Rady (ES) č. 1698/2005 pokiaľ ide o realizáciu kontrolných postupov a
krížového plnenia pri opatreniach na podporu rozvoja vidieka.
Ú. v. EÚ L 368, 23.12.2006, s. 74 - 84 (ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, NL, PL, PT, SK, SL, FI, SV)
13-07-2007
Nariadenie Komisie (ES) č. 1974/2006
z 15. decembra 2006 , ktorým sa ustanovujú podrobné pravidlá vykonávania nariadenia Rady (ES) č. 1698/2005 o podpore rozvoja vidieka
prostredníctvom Európskeho poľnohospodárskeho fondu pre rozvoj vidieka (EPFRV)
Ú. v. EÚ L 368, 23.12.2006, s. 15 - 73 (ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, NL, PL, PT, SK, SL, FI, SV)
19-12-2006
Nariadenie Komisie (ES) č. 1540/2006
z 13. októbra 2006, ktorým sa na rok 2006 povoľuje vyplatenie záloh určitých priamych platieb ustanovených v nariadení Rady (ES) č. 1782/2003
Ú. v. EÚ L 283, 14.10.2006, s. 20 - 21 (ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, NL, PL, PT, SK, SL, FI, SV)
11-11-2006
Nariadenie Rady (ES) č. 1405/2006
z 18. septembra 2006 , ktorým sa stanovujú osobitné opatrenia
mení a dopĺňa nariadenie (ES) č. 1782/2003
(Ú. v. EÚ L 265, 26.9.2006, s. 1 – 7)

pre poľnohospodárstvo v prospech menších ostrovov v Egejskom mori a ktorým sa

21-09-2006
Nariadenie Komisie (ES) č. 1156/2006
z 28. júla 2006, ktorým sa stanovujú rozpočtové stropy na rok 2006 na účely čiastkovej alebo nepovinnej implementácie schémy jednotných platieb,
ročné finančné rámce pre schému jednotných platieb na plochu a maximálne sumy na poskytnutie oddelenej platby na cukor, ustanovené nariadením
Rady (ES) č. 1782/2003, a ktorým sa mení a dopĺňa uvedené nariadenie
Ú. v. EÚ L 208, 29.7.2006, s. 3 - 14 (ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, NL, PL, PT, SK, SL, FI, SV)
15-09-2006
Nariadenie Rady (ES) č. 953/2006
z 19. júna 2006, ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie (ES) č. 1673/2000, pokiaľ ide o spracovateľskú pomoc pre ľan a konope pestované na vlákno, a
nariadenie (ES) č. 1782/2003, pokiaľ ide o oprávnenie uplatniť režim jednotnej platby u konope
Ú. v. EÚ L 175, 29.6.2006, s. 1 - 3 (ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, NL, PL, PT, SK, SL, FI, SV)
Ú. v. EÚ L 294M , 25.10.2006, s. 276 - 278 (MT)
21-07-2006
Nariadenie Komisie (ES) č. 885/2006
z 21. júna 2006, ktorým sa ustanovujú podrobné pravidlá uplatňovania nariadenia Rady (ES) č. 1290/2005, pokiaľ ide o akreditáciu platobných
agentúr a iných orgánov a zúčtovania EPZF a EPFRV
Ú. v. EÚ L 171, 23.6.2006, s. 90 - 110 (ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, NL, PL, PT, SK, SL, FI, SV)
24-05-2006
Nariadenie Rady (ES) č. 319/2006
z 20. februára 2006, ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie (ES) č. 1782/2003, ktorým sa stanovujú spoločné pravidlá režimov priamej podpory v rámci
spoločnej poľnohospodárskej politiky a ktorým sa zavádzajú niektoré režimy podpory pre poľnohospodárov
Ú. v. EÚ L 58, 28.2.2006, s. 32 - 41 (ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, NL, PL, PT, SK, SL, FI, SV)
28-03-2006
Nariadenie Komisie (ES) č. 2183/2005
z 22. decembra 2005, ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie Rady (ES) č. 1782/2003, ktorým sa stanovujú spoločné pravidlá pre režimy priamej
podpory v rámci spoločnej poľnohospodárskej politiky a ktorým sa zavádzajú niektoré režimy podpory pre poľnohospodárov a ktorým sa mení a
dopĺňa nariadenie (Esň č. 795/2004, ktorým sa ustanovujú predpisy na vykonávanie schémy jednotných platieb ustanovenej v nariadení Rady (ES) č.
1782/2003
Ú. v. EÚ L 347, 30.12.2005, s. 56 - 60 (ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, NL, PL, PT, SK, SL, FI, SV)
30-01-2006
Nariadenie Rady (ES) č. 1698/2005
20. septembra o podpore rozvoja vidieka prostredníctvom Európskeho poľnohospodárskeho fondu pre rozvoj vidieka (EPFRV)
Ú. v. EÚ L 277, 21.10.2005, s. 1 - 40 (ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, NL, PL, PT, SK, SL, FI, SV)
10-10-2005
Nariadenie Komisie (ES) č. 1418/2005
´z 29. augusta 2005, ktorým sa stanovuje odchýlka od nariadenia

Rady (ES) č. 1782/2003, pokiaľ ide o začiatok obdobia niektorých platieb
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(Ú. v. EÚ L 224, 30.8.2005, s. 3 – 4)
30-08-2005
Nariadenie Rady (ES) č. 1290/2005
z 21.júna 2005 o financovaní Spoločnej poľnohospodárskej politiky
Ú. v. EÚ L 209, 11.8.2005, s. 1 - 25 (ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, NL, PL, PT, SK, SL, FI, SV)
20-07-2005
Nariadenie Komisie (ES) č.1044/2005
zo 4. júla 2005, ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie (ES) č.2808/98, pokiaľ ide o stanovenie rozhodujúcej skutočnosti výmenného kurzu pre pomoci,
ktoré patria do pôsobnosti nariadenia(ES) š.1782/2003 a ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie (ES) č.1973/2004
Ú. v. EÚ L 172, 5.7.2005, s. 76 - 77 (ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, NL, PL, PT, SK, SL, FI, SV)
05-07-2005
Nariadenie Komisie (ES) č.436/2005
zo 17. marca 2005, ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie (ES) č. 796/2004, ktoré ustanovuje podrobné pravidlá na uplatňovanie krížového plnenia,
modulácie a integrovaného správneho a kontrolného systému uvedeného v nariadení Rady (ES) č.10782/2003, ktorým sa ustanovujú spoločné
pravidlá pre režimy priamej podpory v rámci Spoločnej poľnohospodárskej politiky a ktorým sa zavádzajú niektoré režimy podpory pre
poľnohospodárov
Ú. v. EÚ L 72, 18.3.2005, s. 4 - 5 (ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, NL, PL, PT, SK, SL, FI, SV)
09-05-2005
Nariadenie Komisie (ES) č. 394/2005
z 8. marca 2005, ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie (ES) č. 795/2004, ktorým sa ustanovujú podrobné predpisy na vykonávanie schémy jednotných
platieb ustanovenej v nariadení Rady (ES) č. 1782/2003, ktorým sa ustanovujú spoločné predpisy pre schémy priamej podpory v rámci Spoločnej
poľnohospodárskej politiky a určité podporné schémy pre poľnohospodárov, ktorým sa ustanovuje odchýlka od nariadenia (ES) č. 1782/2003
(Ú. v. EÚ L 63, 10.3.2005, s. 17 – 19)
07-05-2005
Nariadenie Komisie (ES) č. 118/2005
z 26. januára 2005, ktorým sa mení a dopĺňa príloha VIII k nariadeniu Rady (ES) č. 1782/2003 a ktorým sa stanovujú rozpočtové stropy pre
čiastočné alebo nepovinné uplatňovanie režimu jednotnej platby a ročné finančné rámce pre systém jednotnej platby na plochu, stanovené v
uvedenom nariadení
(Ú. v. EÚ L 24, 27.1.2005, s. 15 – 21)
03-05-2005
Nariadenie Rady (ES) č. 2217/2004
z 22. decembra 2004, ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie (ES) č.1782/2003, ktorým sa stanovujú spoločné pravidlá pre režimy priamej podpory v
rámci spoločnej poľnohospodárskej politiky, a ktorým sa zavádzajú niektoré režimy podpory pre poľnohospodárov a nariadenie (ES) č. 1788/2003
stanovujúce poplatky v sektore mlieka a mliečnych výrobkov
Ú. v. EÚ L 375, 23.12.2004, s. 1 - 3 (ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, NL, PL, PT, SK, SL, FI, SV)
12-04-2005
Nariadenie Komisie (ES) č. 1540/2004
z 27. augusta 2004, ktoré udeľuje výnimku z nariadenia Rady (ES) č. 1782/2003 týkajúcu sa začiatku obdobia určitých platieb
( Ú. v. EÚ L 279, 28.8.2004, s. 11 – 11)
20-10-2004
Nariadenie Komisie (ES) č. 1117/2004
zo 16. júna 2004, ktorým sa stanovuje výmenný kurz uplatniteľný v roku 2004 na určitú priamu pomoc a opatrenia štrukturálnej alebo
environmentálnej povahy v Českej republike, v Estónsku, na Cypre, v Lotyšsku, v Litve, v Maďarsku, na Malte, v Poľsku, v Slovinsku a na Slovensku
Ú. v. EÚ L 217, 17.6.2004, s. 8 - 9 (ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, NL, PL, PT, SK, SL, FI, SV)
18-10-2004
Nariadenie Rady (ES) č. 864/2004
z 29. apríla 2004, ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie (ES) č. 1782/2003 ustanovujúce spoločné pravidlá pre schémy priamej podpory v rámci
Spoločnej poľnohospodárskej politiky a určité podporné schémy pre poľnohospodárov a ktorým sa spomínané nariadenie upravuje z dôvodu
pristúpenia Českej republiky, Estónska, Cypru, Lotyšska, Litvy, Maďarska, Malty, Poľska, Slovinska a Slovenska do Európskej únie
(Ú. v. EÚ L 161, 30.4.2004, s. 48 – 96)
15-10-2004
Nariadenie Rady (ES) č. 21/2004
zo 17. decembra 2003, ktorým sa ustanovuje systém na identifikáciu a registráciu oviec a kôz a ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie (ES) č.
1782/2003 a smernice 92/102/EHS a 64/432/EHS
( Ú. v. EÚ L002, 7.1.2003, s. 22 – 24)
13-10-2004
Nariadenie Rady (ES) č. 1257/1999
zo 17. mája 1999 o podpore rozvoja vidieka z Európskeho poľnohospodárskeho usmerňovacieho a záručného fondu (EPUZF) a ktorým sa menia a
rušia niektoré nariadenia
Ú. v. ES L 160, 26.6.1999, s. 80 - 102 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT, FI, SV) mimoriadne vydanie v slovenskom jazyku Kapitola 3 Zväzok 25 S.
391 - 413
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