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OKTÓBER 2010
I. pilier

1. Unikli informácie o návrhu EK o SPP
po roku 2013

- uvažuje sa o povinnom „zozelenení“ I. piliera
pre všetky členské štáty formou top-up platieb,
konkrétne
sa
hovorí
o
jednoduchej
nekontraktačnej podobe (trvalé porasty, rotácia
sejby, ekologické uloženie pôdy ladom atď.).
Z II. piliera by mali byť vyňaté platby LFA, ich
sadzba by mala byť vyplácaná na hektár na
základe „prírodných prekážok“ a mohli by byť
dopĺňané národnými top-up platbami. Ďalšou
súčasťou I. piliera by mala byť akási obmena
terajšieho Článku 68, na základe ktorého by sa
mohlo
uskutočňovať
financovanie
v konkrétnych
regiónoch
podľa
socioekonomických kritérií.

V prvej dekáde októbra unikla a dostala na
verejnosť kópia mimoriadne očakávanej správy
EK o budúcej podobe SPP, ktorá mala byť
oficiálne zverejnená 17.novembra. Ak zoberieme
do úvahy intenzívne diskusie o novej podobe
SPP po roku 2013 kontinuálne prebiehajúce
počas celého roka 2010, potom obsah tejto
správy nie je veľkým prekvapením, odráža
a zahrnuje všetky doteraz publikované návrhy
a názory členských štátov, predovšetkým
rozhodujúcich hráčov.
Obsah 13-stranovej správy, ktorej názov znie
„SPP smerom k roku 2020: Čelenie budúcim
výzvam v oblasti potravín, prírodných zdrojov
a území“ je možné v stručnosti zosumarizovať
nasledovne:

II. pilier – Rozvoj vidieka
- v II. pilieri sa má zabrániť duplikovaniu
agroenvironmentálnych platieb, ktoré by mali
byť presunuté do I. piliera
- nástroje „risk manažmentu“ by mali byť
súčasťou II. piliera (napr. poistné nástroje
a podielové fondy)
- čo by presne malo byť obsahom II. piliera
nebolo do detailov špecifikované, určite však by
mali byť v II. pilieri také kvantifikované ciele,
ktoré by pôsobili na úrovni EÚ aj na
programovej úrovni

- budúca SPP by mala byť „zelenšia“
a prostriedky I. piliera by mali byť
spravodlivejšie distribuované
- II. pilier by mal byť zameraný viac na
konkurencieschopnosť a inovácie, klimatické
zmeny a životné prostredie
- má byť zachovaná dvojpilierová štruktúra
- v správe sa nespomínajú otázky rozpočtu SPP,
zrejme sa predpokladá podobná výška rozpočtu
aká existuje v súčasnosti

3 možné scenáre EK
EK uvažuje o troch scenároch budúcej SPP po
roku 2013:

Priame platby
Dokument uznáva nutnosť redistribúcie
priamych platieb, vytvorenia nového systému
a lepšieho cielenia podpôr. Hovorí sa v ňom
o stanovení určitých stropných úrovní pre
priemerné platby na farmu v každom členskom
štáte. Predpokladá sa stanovenie spoločných
objektívnych kritérií pre všetky priame platby
v EÚ

1. „Vylepšený“ súčasný stav SPP – čiastočné
vylepšenia by sa týkali najmä distribúcie
priamych platieb a posilnenia úlohy trhových
nástrojov
2. Cielenejšia, vyváženejšia a udržateľná podpora
– cielenejšie opatrenia a zmeny v oboch pilieroch
sprevádzané zmenami v trhových opatreniach

- nemala by byť zavedená jednotná sadzba pre
priame platby, pretože tá by nebrala do úvahy
špecifické ekonomické a prírodné podmienky v
EÚ
- priame platby by mali byť poskytované na
základe odviazanosti (decoupling) ako platby na
hektár na základe splnenia podmienok krížového
plnenia a iba aktívne hospodáriacim farmárom,
pričom sa uvažuje o určitom limite na farmu
s možnosťou modifikovať tieto stropy pre veľké
farmy s veľkým počtom zamestnancov

3. Postupné rušenie trhovej a príjmovej podpory
– priame platby a trhové opatrenia by mali byť
utlmované a nahradené platbami zameranými na
životné prostredie a klimatické zmeny
Finálna verzia musí ešte pred oficiálnym
zverejnením
(17.
novembra)
prejsť
pripomienkovým konaním medzi jednotlivými
direktoriátmi EK pred svojím oficiálnym
zverejnením 17. novembra 2010.
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Zdroje:
1.http://capreform.eu/wpcontent/uploads/2010/10/communication-leak.pdf
,29.9.2010
2.http://www.farmersguardian.com/home/latestnews/leaked-document-outlines-plans-for-a%E2%80%98greener%E2%80%99cap/34808.article ,7.10.2010
3.http://capreform.eu/the-commission-communicationleak-in-full/ ,8.10.2010
4.http://www.reformthecap.eu/blog/leaked-commissioncommunication ,10.10.2010

návrhy týkajúce sa financovania SPP
a organizácie jednotného trhu by mali byť
predložené koncom roku 2010. Tieto musia byť
prijaté radou a Európskym parlamentom.
Plánované návrhy na zjednodušovanie boli
rozdelené do dvoch skupín – osobitne pre I.
pilier a pre II. pilier. Celkovo ich je 39.
Pre I. pilier (návrh dopĺňajúci dopĺňajúce
Nariadenie (EC) 73/2009) sa konkrétne návrhy
týkali:
- vyňatia farmárov s menej ako 1 ha pôdy spod
kontroly krížového plnenia a sankcií,
zredukovania
kontrol
s potenciálnymi
priestupkami pod 100 EUR.

2. Návrhy na zosúladenie SPP
s Lisabonskou zmluvou

Pre II. pilier: (návrh dopĺňajúce Nariadenie
(EC) 1698/2005) konkrétne návrhy obsahovali:
- zníženie počtu správ predkladaných členským
štátom počas programovacieho obdobia 2007 –
2013 a ich zosúladenie s požiadavkami
strednodobých a ex-post hodnotení,
- zjednodušenie požiadaviek na ustanovenie
poradenských služieb, aby už nemuseli pokrývať
všetky požiadavky krížového plnenia,
- cielenejšie poradenské služby,
- rozšírenie podpory pre zakladanie a prevádzku
producentských skupín týkajúce sa štátov
EU-15,
- ustanovenia pre časti krajiny s mimoriadnym
významom pre divokú faunu a flóru, aby mohli
získavať financovanie z II. piliera z opatrenia
NATURA 2000.

Na októbrovom 3042. zasadaní Rady
ministrov bolo jednou z hlavných tém
zosúladenie legislatívy SPP s Lisabonskou
zmluvou a ministri sa v rámci nej zaoberali
dvomi návrhmi:
1. Návrh dopĺňajúci Nariadenie (EC) No
1698/2005 o podpore vidieckeho rozvoja
Európskym poľnohospodárskym fondom pre
rozvoj vidieka (EAFRD),
2. Návrh dopĺňajúci Nariadenie (EC) No
73/2009 o schémach priamych podpôr pre
farmárov v rámci SPP.
Tieto dva návrhy obsahujú množstvo návrhov
na zjednodušenie SPP, ktoré vychádzajú
z vyhodnotenia 39 zjednodušujúcich návrhov
predložených členskými štátmi v nedávnej
minulosti. Návrhy na zjednodušenie boli
delegáciami vo všeobecnosti privítané, avšak
s výhradou, že nie sú doplnené ďalšími návrhmi
zo strany samotnej EK. Ministri by privítali
výzvu na ďalšie „kolo“ podávania návrhov na
zjednodušovanie SPP. Obidva návrhy smerujú
k pozmeneniu implementačných právomocí EK
v otázkach spojených s SPP a zosúlaďujú ich
s ustanoveniami Lisabonskej zmluvy. Rozdeľujú
terajšie právomoci EK na delegované
a implementačné.
Mnoho delegácií sa vyjadrilo, že súlad
(zjednodušenej)
legislatívy
s Lisabonskou
zmluvou (týka sa to 49 zákonov) je komplexná
problematika, ktorá vyžaduje ďalšiu hĺbkovú
analýzu expertmi členských štátov.
V rámci
zosúladenia
legislatívy
SPP
s Lisabonskou zmluvou, predložila už EK dva
konkrétne návrhy – jeden sa týkal distribúcie
potravín najodkázanejším osobám v EÚ a druhý
najokrajovejších regiónov v EÚ. Konkrétne

Zdroje:
1.http://www.consilium.europa.eu/uedocs/cms_data/do
cs/pressdata/en/agricult/117419.pdf ,26.10.2010
2.http://register.consilium.europa.eu/pdf/en/10/st14/
st14344.en10.pdf ,1.10.2010
3.http://cap2020.ieep.eu/2010/11/5/agriculturecouncil-sees-simplification-proposals-and-an-informalmeeting-of-the-eu12?s=2&selected=archive&y=2010&m=11
,5.11.2010

3. Komisár Ciolos sa zasadzuje o
podporu malých fariem v rámci SPP
Na októbrovej konferencii v rumunskom Sibiu
sa komisár Ciolos zameral vo svojom prejave na
podporu malých fariem v budúcej SPP. Zameral
sa na tri okruhy:
1. Dnešné poľnohospodárstvo má v štátoch EÚ27 rôznorodý charakter,
2. Ekonomická konkurencieschopnosť nie je
charakteristická iba pre veľké farmy,
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3. Samozásobiteľské farmy a individuálni roľníci
hrajú dôležitú úlohu v poľnohospodárstve EÚ,
osobitne na lokálnej úrovni.
„Redukovanie počtu fariem nie je cieľ sám
o sebe. Štruktúra fariem závisí od prijatého
rozvojového modelu, ktorý závisí od vzorca
agro-potravinárskej spotreby“, povedal komisár.
Vyzdvihol potrebu, aby členské štáty pomáhali
tomuto
typu
fariem
stať
sa
konkurencieschopnejšími, napr. prostredníctvom
uvádzania miestnych špecialít na trh a poukázal
napr. na ich obmedzené finančné zdroje brániace
im uchádzať sa o podporu z EÚ vyžadujúcu
spolufinancovanie.
Zdroj:
1.http://ec.europa.eu/commission_20102014/ciolos/headlines/speeches/2010/10/20101014
_en.htm ,19.10.2010
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NOVEMBER 2010
•

1. Spáva EK o novej podobe SPP po roku
2013

zjednodušenie postupov opatrení

3. SPP prispeje ku realizácii Stratégie EÚ 2020
z hľadiska:
• inteligentný rast: zvýšením efektívnosti
využívania
zdrojov,
zlepšením
konkurencieschopnosti
pomocou
technologickej
znalosti
a inovácie,
vývojom výrobkov s vysokou pridanou
hodnotou,
vývojom
„zelených
technológií“, používaním informačnej
a komunikačnej
technológie,
investovaním do školení, poskytovaním
stimulov pre sociálne zlepšenie vo
vidieckych oblastiach a zlepšovaním
miery využívania výskumu;
• udržateľný rast: zachovaním potravinovej,
kŕmnej
a obnoviteľnej
výrobnej
základne, zabezpečením udržateľného
spravovania
pôdy,
poskytovaním
verejných
statkov
pre
životné
prostredie, zaoberaním sa stratami
biodiverzity,
podporovaním
obnoviteľných energií, staraním sa
o zdravie zvierat a rastlín;
• prístupný rast: otvorením ekonomického
potenciálu vidieckych oblastí, rozvojom
lokálnych trhov a pracovných miest.

EK zverejnila 18. novembra dlho a netrpezlivo
očakávanú správu o novej podobe SPP po roku
2013 pod názvom „Spoločná poľnohospodárska
politika (SPP) do roku 2020 – zvládnutie
budúcich výziev v oblasti potravín, prírodných
zdrojov a území“. Hlavné body tejto správy je
možné zosumarizovať nasledovne:
1. V početných diskusiách sa prevažná väčšina
vyjadrených názorov o budúcnosti SPP zhodla
na strategických cieľoch:
• udržať produkčný potenciál potravín a
dlhodobo garantovať
potravinovú
bezpečnosť európskym občanom
• podporovať farmárov, ktorý zaisťujú
občanom
kvalitné,
hodnotné
a rozmanité
potraviny
v súlade
s požiadavkami na životné prostredie,
starostlivosť o hospodárske zvieratá
a zdravie verejnosti
• udržať
životaschopné
vidiecke
spoločenstvá,
pre
ktoré
je
poľnohospodárstvo
významnou
ekonomickou aktivitou
• udržať
poľnohospodárstvo,
ktoré
poskytuje surovinové vstupy pre
potravinársky
priemysel
a nepotravinárske sektory a ovplyvňuje
rozvoj vidieckych aktivít (turizmus,
dopravu, lokálne služby)
• podporovať konkurencieschopnosť
• podporovať účinné využívanie zdrojov
daňových poplatníkov a návratnosť
s ohľadom na potravinovú bezpečnosť,
životné prostredie, klimatickú zmenu,
sociálnu a teritoriálnu vyváženosť

4. Úlohy budúcej SPP

Úloha č. 1: Pokračujúca výroba potravín
•

•

2. Na dosiahnutie cieľov a v súlade s rozpočtom
a trhovou orientáciou musí budúca SPP
obsahovať:
• „zelenší“ a spravodlivejšie rozdeľovaný
1. pilier
• 2.
pilier
viac
zameraný
na
konkurencieschopnosť
a inováciu,
klimatickú zmenu a životné prostredie
• podporu zameranú výlučne na aktívnych
farmárov a odmeňovanie spoločných
služieb, ktoré poskytujú spoločnosti
• zabezpečenie kontroly navrhnutých
opatrení

•
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prispievať
ku
príjmom
poľnohospodárov a limitovať nestálosť
príjmov
poľnohospodárov
s odvolávaním sa na fakty, že cenová
a príjmová nestabilita a prírodné riziká
sú výraznejšie než v iných sektoroch;
zlepšovať
konkurencieschopnosť
poľnohospodárskeho
odvetvia
a zvyšovať jeho hodnotový podiel
v potravinovom
reťazci,
pretože
poľnohospodárske
odvetvie
je
v porovnaní
s ostatnými
sektormi
potravinového
reťazca
veľmi
rozdrobené, slabšie organizované a musí
dodržiavať prísne normy súvisiace
s ochranou
životného
prostredia,
potravinovou bezpečnosťou, kvalitou
a zdravotným stavom zvierat;
kompenzovať
výrobné
ťažkosti
v oblastiach so špecifickými prírodnými
obmedzeniami, pretože takéto regióny

majú zvýšené riziko opustenia pôdy.

Úloha č.
prírodných
pôsobenia
•

•

•

2:

spravodlivého rozdelenia, ktorá by bola
uskutočniteľná
pragmaticky,
ekonomicky a politicky, by mohol byť
systém limitujúci zvýšenia a straty
členských štátov poskytnutím záruky, že
farmári vo všetkých členských štátoch
dostanú v priemere minimálny podiel zo
širokej priemernej úrovne priamych
platieb EÚ.

Udržateľné spravovanie
zdrojov
a klimatického

garantovať udržateľné výrobné postupy
a zabezpečiť zvýšené poskytovanie
verejných statkov v oblasti životného
prostredia, keďže verejné úžitky nie sú
odmeňované
prostredníctvom
obvyklého fungovania trhov;
pomáhať
„zelenému
rastu“
prostredníctvom adaptácie nových
technológií, vývojom nových výrobkov,
zmenou
výrobných
procesov
a podporovaním nových šablón dopytu,
najmä v súvislosti s novo vznikajúcou
bioekonomikou;
uskutočňovať činnosti na adaptáciu a
zmierňovanie klimatickej zmeny pretože
poľnohospodárstvo
je
obzvlášť
vystavené dopadu klimatickej zmeny
a účinkom extrémnych výkyvov počasia.

Princípy poskytovania priamych platieb
•

Úloha č. 3 Vyvážený územný rozvoj
•

•

•

podporovať vidiecku zamestnanosť
a zachovať
sociálnu
štruktúru
vidieckych oblastí;
zlepšiť
vidiecku
ekonomiku, podporovať
diverzifikáciu, umožniť otvoriť jej
potenciál a maximálne využiť dodatočné
lokálne zdroje;
umožniť štrukturálnu rôznorodosť
poľnohospodárskych systémov, zlepšiť
podmienky pre malé farmy a rozvinúť
miestne trhy, pretože heterogénne
poľnohospodárske štruktúry a výrobné
systémy prispievajú ku atraktivite
a identite vidieckych oblastí.

•

•

5. Reformné zameranie

Priame platby
•

•
•

•

nevyhnutné úpravy systému priamych
platieb týkajúce sa prerozdeľovania,
prestavania a lepšieho cielenia podpory,
pridania hodnoty a kvality výdavkov;
rozdeľovanie priamych platieb musí byť
kontrolované
a zrozumiteľnejšie
daňovému poplatníkovi;
kritériá rozdeľovania musia byť
ekonomické a environmentálne, aby
podporili
poskytovanie
verejných
služieb;
možnou
cestou
dosiahnutia

•

•
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Základná
príjmová
podpora:
poskytnutie
základnej
odviazanej
priamej platby zaisťujúcej rovnakú
záväznú podporu všetkým farmárom
v členských
štátoch
na
základe
prevoditeľných nárokov, ktoré bude
potrebné
aktivovať
v spojení
s oprávnenosťou ku poľnohospodárskej
pôde plus splnenie požiadaviek krížovej
zhody. Pre veľké súkromné farmy bude
zavedená horná hranica priamych
platieb. Neprimerané vplyvy na veľké
farmy s vysokým počtom zamestnancov
by mohli byť zmiernené vezmúc do
úvahy intenzitu pracovných síl so stálym
platom.
Posilnenie environmentálnej výkonnosti
SPP
prostredníctvom
záväznej
„ekologickej“ zložky priamych platieb.
Priorita musí byť daná na činnosti
zaoberajúce
sa
klimatickými
a environmentálnymi cieľmi. Tieto
činnosti
môžu
mať
podobu
jednoduchých,
všeobecne
aplikovateľných, nezmluvných činností
mimo krížovej zhody a súvisiacich
s poľnohospodárstvom (napr. trvalé
pasienky, zelené pokrytie, rotácia plodín,
ekologické vyčlenenie pôdy).
Podpora
udržateľného
rozvoja
poľnohospodárstva v oblastiach so
špecifickými prírodnými obmedzeniami
poskytnutím dodatočnej príjmovej
podpory farmárom vo forme platby na
plochu ako doplnok podpory danej
v rámci 2. piliera.
V určitých oblastiach kde sa bude
považovať za dôležitý špecifický druh
hospodárenia z ekonomických alebo
sociálnych dôvodov, bude možné
poskytnúť
dobrovoľnú
viazanú
podporu s jasne vymedzenými limitmi
(založenými na pevne stanovených
rozlohách, výnosoch alebo kusoch
zvierat).
Aby sa zvýšila konkurencieschopnosť

•

malých
farmárov, prispelo
ku
životaschopnosti vidieckych oblastí
a zredukovala byrokracia, zavedie sa
jednoduchá a špecifická podporná
schéma.
Farmárom a administratíve sa poskytne
jednoduchší
a komplexnejší
súbor
pravidiel zjednodušenia krížovej zhody.

•

Trhové opatrenia
•

•

•

Zachovať celkovú trhovú orientáciu
SPP.
Nevyhnutné sú niektoré špecifické
úpravy,
najmä
zefektívnenie
a zjednodušenie súčasných nástrojov
a zavedenie nových postupov ohľadne
fungovania potravinového reťazca
(napr.
predĺženie
intervenčného
obdobia, súkromné skladovanie pre
ďalšie produkty).
Kľúčové otázky záujmu sa týkajú
súčasnej nerovnováhy vyjednávacej sily
v rámci reťazca, úrovne konkurencie
v každom štádiu reťazca, zmluvných
vzťahov, potreby reštrukturalizácie
a konsolidácie
poľnohospodárskeho
odvetvia, transparentnosti a fungovania
trhu derivátov.

•

vidieckeho
rozvoja
a ostatnými
politikami EÚ a v závere sa predpokladá
spoločná strategická štruktúra pre fondy
EÚ.
Užitočný zostane široký rad nástrojov
od investícií do infraštruktúry po platby
za služby ekosystému, podpora
znevýhodnených oblastí, opatrenia pre
environmentálnu a klimatickú zmenu,
podpora inovácií, transfer znalostí
a budovanie kapacít a pod.
Efektívnejšie
vysporiadanie
sa
s neistotami príjmu a premenlivosťou
trhu, ktoré bránia poľnohospodárskemu
odvetviu investovať musí zahŕňať sadu
rizikového
manažmentu
(napr.
kompatibilný príjmový stabilizačný
nástroj Svetovej obchodnej organizácie,
poistné nástroje, spoločné fondy).

Celková štruktúra
•

•

1. pilier: podpora vyplácaná všetkým
farmárom na ročnej báze
2. pilier: podporný nástroj poskytujúci
členským štátom dostatočnú pružnosť
reagovať
na
špecifickosti
na
viacročnom, plánovacom a zmluvnom
základe

Vidiecky rozvoj
•

•

•

Dôkladná pozornosť sa musí venovať
inovatívnym myšlienkam pre podnikanie
a miestnu správu, ktoré napomôžu
otvoriť potenciál vidieckych oblastí.
Potrebné je využiť nové príležitosti
lokálneho rozvoja ako sú alternatívne
distribučné kanály (priame predaje,
miestne trhy).
V záujme efektívnosti bude nevyhnutné
posilniť spojitosť medzi politikou

Tri všeobecné politické možnosti

Možnosť
č. 1

Priame platby

Trhové opatrenia

Rozvoj vidieka

Zaviesť
väčšiu
spravodlivosť
do rozdeľovania priamych platieb
medzi členské štáty (a nemeniť
súčasný systém priamych platieb).

Posilniť
nástroje
riadenia rizík.
V prípade potreby
zefektívniť
a
zjednodušiť existujúce
trhové nástroje.

Zachovať
orientáciu
zvýšeného financovania na
zdravotnú prehliadku na účely
zvládnutia výziev súvisiacich
so zmenou klímy, vodou,
biodiverzitou
a obnoviteľnou energiou
a inováciami.
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Zaviesť
väčšiu
spravodlivosť
do rozdeľovania priamych platieb
medzi členské štáty a podstatne
zmeniť ich podobu.
Priame platby by sa skladali zo:
•
základnej sadzby slúžiacej ako
podpora príjmov;

Možnosť
č. 2

•
povinnej dodatočnej pomoci
na špecifický „ekologizujúci"
verejný tovar prostredníctvom
jednoduchých, zovšeobecnených,
každoročných a nezmluvných
agroenvironmentálnych
akcií
založených
na
doplnkových
nákladoch na realizáciu týchto akcií;
•
dodatočnou
platbou
na
kompenzáciu
osobitných
prírodných obmedzení

V prípade potreby
zlepšiť a zjednodušiť
existujúce
trhové
nástroje.

•
a zo zložky dobrovoľnej
viazanej podpory špecifickým
sektorom a regiónom.
Zaviesť novú schému pre malých
poľnohospodárov.
Zaviesť stanovenie hornej hranice
základnej
sadzby
a
pritom
zohľadniť aj príspevok veľkých
poľnohospodárskych
podnikov
k zamestnanosti na vidieku.

Možnosť
č. 3

Postupne zastaviť priame platby
v ich súčasnej forme.
Namiesto
toho
poskytovať
obmedzené
platby
za
environmentálny verejný tovar
a dodatočné platby za špecifické
prírodné obmedzenia.

Zrušiť všetky trhové
opatrenia s prípadnou
výnimkou
doložiek
o narušení, ktoré by sa
mohli
aktivovať
v obdobiach vážnych
kríz

Zdroje:
1.http://europa.eu/rapid/pressReleasesAction.do?refere
nce=IP/10/1527&format=HTML&aged=0&lang
uage=SK&guiLanguage=en ,18.11.2010
2.http://ec.europa.eu/agriculture/cap-post2013/communication/com2010-672_en.pdf
,18.11.2010
3.http://agritrade.cta.int/en/Key-topics/CAPreform/News/Release-of-EC-communication-on-futureof-the-CAP-to-2020 , december 2010

Upraviť a doplniť existujúce
nástroje, aby boli vo väčšom
súlade s prioritami EÚ, pričom
by sa podpora zameriavala na
životné prostredie, zmenu
klímy
a/alebo
reštrukturalizáciu a inovácie a
na
posilnenie
regionálnych/miestnych
iniciatív.
Posilniť existujúce nástroje
riadenia rizík a zaviesť
nepovinný stabilizačný nástroj
kompatibilný so Zelenou
skrinkou
WTO
na
kompenzáciu
podstatných
strát príjmov.
Mohlo by sa zvážiť určité
prerozdelenie
finančných
prostriedkov medzi členskými
štátmi
na
základe
objektívnych kritérií.

Opatrenia by sa zameriavali
hlavne na aspekty zmeny
klímy a životného prostredia.

a 9. novembra v Bratislave na témy Budúcnosť
Spoločnej poľnohospodárskej politiky po roku
2013 a Ochrana poľnohospodárskej pôdy.
Zástupcovia členských štátov deklarovali
potrebu reformovať súčasnú SPP na princípoch
jednoduchosti, spravodlivosti, trhovej orientácie
a udržateľnosti a vyjadrili nutnosť zrušenia
historických kritérií pri stanovovaní priamych
platieb a potrebu nahradiť ich objektívnymi
kritériami na podporu národných skupín v rámci
SPP. Minister Zsolt Simon povedal, že SPP musí
fungovať bez možnosti doplatkov v prvom
pilieri (ďalšej podpory I. piliera) a v limitovanom
objeme v ostatných pilieroch.
Signatári deklarujú podstatné zjednodušenie
podmienok krížového plnenia, pri ktorom má
byť dôraz na ochranu životného prostredia.
Ďalej požadujú predĺženie SAPS, ktorá je pre
viaceré štáty výhodná a vytvorenie kritérií, ktoré
by zohľadňovali špecifické problémy a rozdiely
regiónov. Deklarácia kladie dôraz aj na
vytvorenie
účinného
systému
kontroly
poľnohospodárskych produktov vstupujúcich na

2. Bratislavská deklarácia k SPP
Ministri a štátni tajomníci členských krajín V4
– Slovenska, Maďarska, Poľska a Česka - spolu
so zástupcami Bulharska a Rumunska v utorok
9. novembra 2010 svojimi podpismi pod
Bratislavskú deklaráciu stvrdili snahu o
prehlbovanie ďalšej spolupráce v otázkach
Spoločnej poľnohospodárskej politiky v rámci
Európskej únie.
Deklarácia je výsledkom rokovaní v dňoch 8.
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Výška rozpočtu SPP

trh EÚ z pohľadu kvality a taktiež podporuje
vývoj nových nástrojov trhového riadenia
v rámci SPP.
Delegácie sa zhodli aj na spoločnom záujme
udržať pôdu pre domácich farmárov a chrániť
ju pred špekulatívnymi zahraničnými nákupmi,
čomu by sa mala jednotne prispôsobiť legislatíva
vo všetkých štátoch V4. Zoskupenie V4 získava
váhu pri presadzovaní návrhov a postojov krajín
strednej Európy, nakoľko poľský minister
poľnohospodárstva Marek Sawicki sa na
septembrovej neformálnej Rade ministrov
vyjadril lojalitu V4 a vyhlásil, že V4 je pre Poľsko
najdôležitejšou alianciou v diskusiách o novej
podobe SPP po roku 2013, potom čo jeho
pôvodné
partnerstvo
s Francúzskom
a Nemeckom v podstate stroskotalo (po
októbrovom 3042. zasadaní Rady ministrov
zvolal poľský minister poľnohospodárstva
Marek Sawicki stretnutie ministrov EÚ-12
v nadväznosti
na
francúzsko-nemecké
stanovisko k SPP, ktoré kriticky hodnotil už po
jeho zverejnení v septembri na neformálnom
zasadaní Rady ministrov v la Hulpe).

Prvým bodom diskusie bola otázka výšky
rozpočtu
SPP.
Francúzsko,
Španielsko,
Portugalsko, Poľsko, Rakúsko a Bulharsko volali
po adekvátnom rozpočte, ktorý by zabezpečil
ciele stanovené v správe EK. Francúzsky
minister Le Maire v tejto súvislosti vyzdvihoval,
že práve francúzsky postoj odklonil EK od
pôvodnej myšlienky redukovaného financovania
SPP. Nemecký štátny tajomník Robert Kloos
varoval, že výdavky EÚ musia byť držané pod
1% HDP, čo by prinieslo nevyhnutné škrty pre
financovanie SPP. Britský minister Jim Paice
preferuje zníženie rozpočtu pre SPP (spolu
s rozpočtom EÚ).
Ukončenie diskusie o SPP sa udeje pod
maďarským predsedníctvom. Maďarský minister
poľnohospodárstva Sandor Fazekas informoval,
že by sa tak malo stať v marci 2011 a legislatívne
návrhy EK by mali prísť na rad v júli 2011.

I. pilier a kritériá
Všeobecná zhoda medzi ministrami nastala
v pohľade na zachovanie dvojpilierovej štruktúry
SPP, „zozelenenie“ I. piliera a stanovenie
objektívnejších kritérií, ktoré by mali dopomôcť
zmierniť rozdiely pri vyplácaní priamych platieb.
Nové kritériá byť podrobené dopadovej štúdii
začiatkom budúceho roka. Francúzky minister
Le Maire uvítal zavrhnutie jednotnej sadzby
priamych platieb v EÚ, opustenie historického
princípu
a vytvorenie
nových
kritérií.
Zaujímavým prínosom bola požiadavka
Francúzska, Talianska a Írska, aby sa
jedným
z nových
kritérií
stalo
aj
zohľadnenie rozdielnej kúpnej sily medzi
členskými
štátmi.
Taliansko
a Malta
požadovali, aby priame platby neboli viazané na
veľkosť fariem. Grécko by uvítalo vyššiu pomoc
pre sociálne postihnuté oblasti.

Zdroje:
1.http://www.mpsr.sk/sk/index.php?navID=52&id
=4164 ,12.11.2010
2.http://www.polnoinfo.sk/clanok/2079/zdomova/europska-unia/spp-by-mala-byt-nielenspolocnou--ale-aj-vyhradnou/, 10.11.2010
3.http://www.polnoinfo.sk/clanok/2113/zosveta/europska-unia/bratislavska-deklaracia-hladapodporu-aj-v-starych-statoch/, 29.11.2010
4.http://cap2020.ieep.eu/2010/11/5/agriculturecouncil-sees-simplification-proposals-and-an-informalmeeting-of-the-eu12?s=2&selected=archive&y=2010&m=11 ,
5.11.2010

Výhrady baltických štátov

3. Reakcie Rady ministrov na správu EK
o SPP po roku 2013

Nedôvera medzi starými a novými členskými
štátmi pretrváva, čo dokázali vystúpenia
Lotyšska a Litvy. Lotyšsko varovalo, že za
plánovanými
objektívnymi
kritériami
je
v skutočnosti skrytá agenda EK a neexistuje
záruka zabrániť „dvojrýchlostnej Európe“.

Novembrové zasadanie Rady ministrov
poskytlo ministrom poľnohospodárstiev prvú
príležitosť reagovať na správu EK o novej
podobe SPP po roku 2013 oficiálne zverejnenú
18.11. 2010.
Základné princípy reformy SPP získali vo
všeobecnosti podporu väčšiny ministrov
poľnohospodárstiev,
nie
iba
tradičných
beneficientov ako sú Francúzsko, Taliansko
a Španielsko, ale aj tykých čtátov, ktoré
podporujú „zelenú“ SPP ako sú Holandsko
a Dánsko. Z najväčších hráčov NČŠ zaznela
podpora od Poľska aj Maďarska.

Požadujú, aby sa zvýšili platby pre krajiny
s nižšími príjmami. EK zvažuje kritériá ako
rozloha
pôdy,
produkčné
zamestnanosť, kúpna sila apod.

podmienky,

Aktívni farmári
Komisár Ciolos povedal, že sú to tí, ktorí
produkujú a že medzi nich nebudú patriť tí,
ktorí
iba
udržiavajú
pôdu
v dobrých
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environmentálnych podmienkach, čím chce EK
zabrániť
veľkým
nepoľnohospodárskym
korporáciám bohatnúť na priamych platbách.
Ministri požadovali jasnejšie definovanie pojmu
aktívni farmári. Zdá sa, že to bude vyžadovať
sprísnenie podmienok GAEC.

3.http://www.euractiv.com/en/cap/brussels-outlinesvision-fairer-eu-farm-policy-news-499832

„Zelené“ top-up platby
EK počíta so „zelenými top-up platbami ako
so separátnou povinnou zložkou I. piliera, čo by
malo motivovať farmárov k hospodáreniu
šetrnému k životnému prostrediu. V názoroch
na „zelené“ top-upy sa ministri rozchádzajú.
Podporovateľmi návrhu EK sú Francúzsko,
Fínsko, Belgicko a Portugalsko, Holandsko
a Dánsko. Na druhej strane Veľká Británia,
Nemecko, Rakúsko, Poľsko a Lotyšsko patria ku
skeptikom, ktorým sa nepozdáva opustenie
jasného vyhranenia medzi obidvomi piliermi.
Navyše to nie je v súlade s víziou Londýna
o redukovaní dôležitosti priamych platieb.
Nejasná je pre nich aj úloha II. piliera, ktorej je
v správe EK venovaná relatívne menšia
pozornosť.

Trhové opatrenia
Podobne ako o II. pilieri je v správe EK je
málo podrobností venovaných aj trhovým
opatreniam. Za jednoznačné posilnenie trhových
opatrení sa postavili Belgicko, Portugalsko,
Taliansko a Maďarsko. Nemecko prednieslo
požiadavku, aby sa exportné náhrady postupne
utlmovali, aby sa rokovania v rámci WTO mohli
posunúť ďalej.

Limity priamych platieb
EK navrhuje, aby najväčšie priame platby boli
redukované, čo komisár Ciolos zdôvodnil tým,
že je potrebné prejsť od dobrovoľných horných
limitov stanovených v Health Checku k novému
povinnému systému. Tento zámer plne podporili
Francúzsko a Grécko, naopak výhrady k nemu
zazneli od Nemecka, Česka, Rumunska
a Slovenska.
S pomerne širokou podporou sa stretol zámer
EK vytvoriť „špeciálne podporné opatrenia“ pre
malé farmy a mladých farmárov vstupujúcich do
podnikania, ktorých zmyslom by bolo znížiť
administratívnu záťaž.
Zdroje:
1. Agra Europe Weekly, 3.12. 2010
2.http://agritrade.cta.int/en/content/view/full/175
,december 2010
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DECEMBER 2010
1. Rastie podpora pre „zelenú“ SPP

2. Ministri rokovali o „mliečnom
balíčku“

Hlavnou témou na konferencii Európskych
vlastníkov pôdy (ELO) o biodiverzite, ktorá sa
konala v Bruseli, bola podpora „zelenej SPP“.
Stručne
povedané,
účastníci
podporujú
environmentálne orientovanú SPP, ak sa pre
nich nestane prekážkou a komplikáciou. Na
konferencii bolo zastúpené široké spektrum
účastníkov z oblasti poľnohospodárstva.
Ladislav Miko z DG AGRI povedal, že
environmentálna orientácia I. piliera musí byť
jednou z hlavných priorít budúcej SPP.
Nadviazal tak na oficiálnu správu EK o novej
podobe SPP po roku 2013, v ktorej sa
jednoznačne uvádza, že „zelené prémie“ by mali
byť oddelenou, avšak povinnou zložkou
priamych platieb, čím by sa mali stimulovať
farmári k hospodáreniu priateľskému voči
životnému
prostrediu
(trvalé
pasienky,
obmieňanie plodín, ekologické ponechanie pôdy
ľadom). Priame platby by mali byť vyplácané na
základe environmentálnych kritérií a taktiež
kritérií, ktoré by motivovali k poskytovaniu
služieb vo verejnom záujme. Takáto orientácia I.
piliera by nemala brániť ďalšiemu rozvoju
environmentálnych opatrení v II. pilieri.
Účastníci konferencie sa zhodli na potrebe
„zelenej SPP“, avšak názorové rozdiely
Ludo Holsbeek z oddelenia životného prostredia
a prírody belgického predsedníctva povedal, že
ak by sa udržiavalo terajšie status quo
a zanedbalo by sa rozvíjanie environmentálnej
udržateľnosti, mohlo by to mať za následok až
7% pokles HDP. „EK by mala zaviesť reformu,
ktorá by zohľadňovala rozdielne priority
a rozdielnosti kaýdého regiónu v EÚ“, povedal
Ludo Holsbeek
Člen Európskeho parlamentu Mairead
McGuinness sa vyjadril, že EÚ zanedbala
výskum a vývoj (aj v oblasti životného
prostredia), čo v konečnom dôsledku vyjde
poľnohospodárstvo EÚ draho. Napriek tomu by
podľa neho mal byť reformný proces postupný,
aby
redukoval
negatíve
dopady
na
poľnohospodárstvo a sústredil sa viac na otázku
udržateľnosti. Podobne sa vyjadrili aj ďalší
účastníci, napr. Corrado Pirzio-Birolie, viceprezident Rural Investment Support for Europe
(RISE), ktorý vyzval predovšetkým na výrazné
zvýšenie podpory vedy a výskumu.

Okrem hlavného bodu decembrového
zasadania Rady ministrov poľnohospodárstiev,
ktorým bola reforma SPP, bol nemenej
dôležitým bodom tzv. „mliečny balíček“.
Ministri rokovali o jeho konkrétnej legislatívnej
podobe na základe návrhu nariadenia
vypracovaného EK (doplňujúceho nariadenie
(EC) No 1234/2007 o kontraktačné vzťahy
v sektore mlieka).
Zásadným bodom „mliečneho balíčka“ má
byť možnosť, aby producentské organizácie
mohli vstupovať do rokovaní o kolektívnych
cenách za predpokladu, že objem surového
mlieka, ktorý bude predmetom rokovaní,
neprekročí 3,5% z celkovej produkcie EÚ alebo
nedosiahne viac ako 33% z celkovej národnej
produkcie členského štátu, ktorého sa budú
rokovania týkať. Tento zámer je podporovaný
komisárom Ciolosom, Postoje jednotlivých
krajín k tejto otázke však nie sú stále zjednotené.
Francúzsko, Rakúsko a Rumunsko plne
podporili tento zámer (francúzsky minister Le
Maire nazval hranicu 3,5% dobrou referenčnou
hodnotou). Portugalsko podporilo ideu rokovaní
o kolektívnych cenách, ale požadovalo zvýšenie
hranice 3,5%. Najväčšie obavy vychádzali od
tých štátov, ktoré považujú hranicu 3,5% za
príliš vysokú a za hrozbu pre konkurenciu na
spoločnom vnútornom trhu. Práve obavy
z ohrozenia voľnej konkurencie boli dôvodom,
prečo Veľká Británia, Holandsko, Dánsko,
Švédsko a ČR nepodpísali v októbri na zasadaní
Rady ministrov dokument, ktorý dával „zelenú“
reformnému balíčku v sektore mlieka. A na
rovnakých postojoch zostali tieto štáty aj na
decembrovom zasadaní Rady. Poľsko navrhlo
opätovne dôkladne posúdiť túto otázku.
Podobne, aj niektoré tzv. malé štáty predniesli
svoje pripomienky. Napr. Estónsko malo
výhrady k tomu, že farmári z krajín, ktorých
produkcia je nižšia ako 1,5% z produkcie EÚ by
mali byť zo zamýšľanej stropnej hranice vyňatí
(pozn. uvažovalo sa s tým v prvých návrhoch,
ale v konečnej verzii dokumentu to bolo
vypustené).

Povinné kontrakty
Napriek tomu, že EK upustila v konečnej
verzii od povinne záväznej podoby kontraktov
na úrovni celej EÚ, stále hľadá cesty ako do nich
zabudovať aspoň záväzné rámcové podmienky.

Zdroj:
1. Agra Europe Weekly, 10.12.2010
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Preto navrhuje, aby kontraktačné rámce mohli
byť povinné na národnej úrovni, ak o to bude
mať daný štát záujem. Hlavnými zástancami
myšlienky povinných a štandardizovaných
kontraktov sú Maďarsko a Rakúsko (vystupovali
tak vždy na rokovaniach Vysokej skupiny pre
mlieko). Na opačnej strane názorového spektra
podporujúceho „kontraktačnú voľnosť“ stoja
Dánsko a Nemecko.
EK zároveň navrhla (v separátnom
dokumente) možnosť úhrad producentom
mlieka, ktorí dobrovoľne zredukujú svoje
dodávky na trh v obdobiach, keď vznikne
nadprodukcia v EÚ. Táto „klauzula narušeného
trhu“ by sa mala použiť na odvrátenie krízy,
ktorá by mohla nastať v súvislosti so zrušením
mliečnych kvót v roku 2015. Väčšina štátov
zastáva názor, že sektor mlieka je už teraz
pripravený na zrušenie kvót v roku 2015 a že by
sa mali začať dolaďovať konkrétne kroky.
Komisár Ciolos tvrdil, že v tejto otázke všetko
postupuje dobrým smerom, čoho dôkazom je
všeobecný pokles cien mliečnych kvót (okrem
Dánska, Holandska a Cypru). Práve Holandsko
a Dánsko sa na zasadaní Rady ministrov
dotazovali, či EK pripravuje nejaké kroky na
pomoc tým štátom, ktoré by chceli zvýšiť svoju
produkciu, avšak nemôžu kvôli kvótam
a daniam. Nemecko a Veľká Británia uznali, že
pokles cien mliečnych kvót je dobrým znakom
na ceste k ich úplnému odbúraniu, ale boli proti
„klauzule narušeného trhu“. Naopak, návrh
„klauzuly narušeného trhu“ plne podporuje
Fínsko a Rakúsko.
Návrh legislatívneho balíčka sa nestretol
s veľkou podporou zo strany Európskeho
parlamentu. Zavedenie pravidiel na pomoc
producentom mlieka bolo vcelku vítané, ale
s výhradou, že EK nie je v koncipovaní riešenia
dostatočne dôsledná, pretože nezabezpečuje
odstránenie tlaku na celý sektor. Obavy sú
z toho, že na konci celého reťazca v sektore je 5
– spracovateľských skupín, a váha opatrení tak
nebude mať očakávaný vplyv. Navyše farmári sú
vydaný do veľkej miery na milosť obchodným
reťazcom, ktorý sa snaží tlačiť ceny nadol a na
producentov mlieka je tak vyvíjaný tlak z dvoch
strán.

riešiť cenovú volatilitu na úrovni G20.
Zhoda na legislatívnom balíčku sa neudeje tak
skoro ako sa predpokladalo. Rokovania budú
pokračovať a konečné stanovisko rady ministrov
sa očakáva v júni 2011. Nové právomoci EP
v oblasti legislatívy poľnohospodárstva EÚ mu
dávajú významnú právomoc pri schvaľovaní
legislatívy. „Mliečny balíček musí prejsť
schvaľovacím procesom EP, čo by sa malo
udiať v máji 2011.
Zdroje:
1.http://europa.eu/rapid/pressReleasesAction.do?refere
nce=IP/10/1691&format=HTML&aged=0&lang
uage=EN&guiLanguage=en ,9.12.2010
2.http://brussels.cta.int/index.php?option=com_k2&v
iew=item&id=5094:contractual-relations-in-the-milkand-milk-products-sector3.http://register.consilium.europa.eu/pdf/en/10/st17/
st17582.en10.pdf ,10.12.2010
4.http://www.thedairysite.com/news/32997/ministersagree-milk-contractual-relations ,15.12.2010

3. Maďarsko predĺžilo moratórium na
nákup poľnohospodárskej pôdy,
Slovensko sa chystá
Maďarsku sa podarilo legislatívne ukotviť
(Rozhodnutie Komisie 2010/792/EÚ z 20.
decembra 2010), ktorým sa predlžuje prechodné
obdobie
týkajúce
sa
nadobúdania
poľnohospodárskej
pôdy
v Maďarsku.
O predĺženie požiadalo 10. septembra 2010.
Hlavným dôvodom prechodného obdobia bola
potreba
chrániť
sociálno-ekonomické
podmienky poľnohospodárskych činností v
dôsledku zavedenia jednotného trhu a prechodu
na spoločnú poľnohospodársku politiku v
Maďarsku. Jeho cieľom bolo zohľadniť obavy
týkajúce sa možného vplyvu liberalizácie
nadobúdania poľnohospodárskej pôdy na
odvetvie poľnohospodárstva v dôsledku
počiatočných veľkých rozdielov v cenách pôdy a
príjme v porovnaní s väčšinou štátov EÚ-12.
Na potrebe predĺženia moratória na nákup pôdy
sa zhodli ministri na stretnutí V4 + Bulharska
a Rumunska v Bratislave.
Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja
vidieka SR podľa informácií jeho štátneho
tajomníka Gabriela Csicsaia 17. decembra 2010
oficiálnym listom adresovaným ministrovi
financií SR požiadalo o predĺženie moratória na
predaj poľnohospodárskej pôdy cudzincom o
ďalšie tri roky. Moratórium na obmedzenie
predaja pôdy pre SR vyprší v 30.4.2011. Rezort
pôdohospodárstva podľa neho trvá na využití

Ďalšie návrhy
Diskusia vyvolala aj dodatočné návrhy. Napr.
Poľsko vznieslo požiadavku, aby sa po
odstránení kvót zabránilo zániku rodinných
fariem. Viaceré štáty sa obrátili na EK s otázkou,
ako mieni efektívne zabraňovať vysokej cenovej
volatilite na trhu. Objavila sa dokonca
požiadavka od britského poslanca Nicholsona
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možnosti predĺženia moratória na predaj
poľnohospodárskej pôdy cudzincom. „V záujme
dosiahnutia rovnakej štartovacej čiary v
európskom agrosektore pre slovenského
poľnohospodára predĺženie moratória vnímame
ako prvé z radu opatrení, ktoré bude treba
prijať, aby sme účinne dokázali zmierniť
handicap voči kapitálovo oveľa silnejším
zahraničným investorom," povedal štátny
tajomník. I keď sa moratórium vzťahuje
v podstate na fyzické osoby a nie na zahraničné
právnické osoby, predsa len sa jedná o určitú
ochranu. Minister Zsolt Simon sa vyjadril, že
problém by mohol riešiť nový zákon, ktorý by
bol zároveň v súlade s medzinárodným právom,
napr. po vzore nemeckej legislatívy, kde
poľnohospodársku pôdu môžu kúpiť len tí,
ktorí žijú v danom regióne a kúpu pozemku
musí schváliť agrárna samospráva.

3.http://www.mpsr.sk/sk/index.php?navID=1&id=
4275 ,5.1.2011

4. Formuje sa nové spojenectvo vedené
Poľskom
Na decembrovom zasadaní Rady ministrov sa
objavila informácia o deklarácii k novej podobe
SPP po roku 2013 iniciovanej Poľskom, ku
ktorej sa mali pridať Bulharsko, Cyprus, Česko,
Estónsko,
Lotyšsko,
Litva,
Rumunsko,
Slovensko, Švédsko a Portugalsko. Jadrom
spoločnej deklarácie majú byť požiadavky na
„skutočnú“ reformu s dôrazom na silný II. pilier,
prepracovaný systém krížového plnenia a limity
pre top-up platby v I. pilieri, zvýšenie
financovania
boja
proti
chorobám
v poľnohospodárskej
výrobe,
a objektívne
a spravodlivé kritériá v I. pilieri.

Zdroje:
1.http://eurlex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:
2010:336:0060:0061:SK:PDF ,21.12.2010
2.http://www.polnoinfo.sk/clanok/2161/zdomova/ministerstvo-podohospodarstva/statny-tajomnikuz-hovori-o-predlzeni-moratoria/ ,30.12.2010

Zdroj:
1. Agra Europe Weekly, 17.12 2010
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LEGISLATÍVA EÚ

OKTÓBER 2010
Nariadenia
Nariadenie Komisie (EÚ) č. 866/2010 z 30. septembra 2010, ktorým sa ustanovujú paušálne dovozné
hodnoty na určovanie vstupných cien niektorých druhov ovocia a zeleniny
1.10.2010, zväzok 53, L259
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2010:259:0001:0002:SK:PDF

Nariadenie Komisie (EÚ) č. 867/2010 z 30. septembra 2010, ktorým sa stanovujú reprezentatívne ceny a
výška dodatočných dovozných ciel na niektoré výrobky v sektore cukru na hospodársky rok 2010/2011
1.10.2010, zväzok 53, L259
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2010:259:0003:0004:SK:PDF

Nariadenie Komisie (EÚ) č. 868/2010 z 30. septembra 2010, ktorým sa ustanovujú reprezentatívne ceny a
výška dodatočných dovozných ciel na melasu v sektore cukru uplatniteľné od 1. októbra 2010
1.10.2010, zväzok 53, L259
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2010:259:0005:0006:SK:PDF

Nariadenie Komisie (EÚ) č. 869/2010 z 30. septembra 2010, ktorým sa stanovujú dovozné clá v sektore
obilnín uplatniteľné od 1. októbra 2010
1.10.2010, zväzok 53, L259
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2010:259:0007:0009:SK:PDF

Nariadenie Komisie (EÚ) č. 870/2010 z 1. októbra 2010, ktorým sa ustanovujú paušálne dovozné
hodnoty na určovanie vstupných cien niektorých druhov ovocia a zeleniny
2.10.2010, zväzok 53, L260
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2010:260:0016:0017:SK:PDF

Nariadenie Komisie (EÚ) č. 871/2010 z 1. októbra 2010, ktorým sa menia a dopĺňajú reprezentatívne
ceny a výška dodatočných dovozných ciel na niektoré produkty v sektore cukru stanovené nariadením
(EÚ) č. 867/2010 na hospodársky rok 2010/11
2.10.2010, zväzok 53, L260
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2010:260:0018:0019:SK:PDF

Nariadenie Komisie (EÚ) č. 872/2010 zo 4. októbra 2010, ktorým sa ustanovujú paušálne dovozné
hodnoty na určovanie vstupných cien niektorých druhov ovocia a zeleniny
5.10.2010, zväzok 53, L261
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2010:261:0001:0002:SK:PDF

Nariadenie Komisie (EÚ) č. 873/2010 zo 4. októbra 2010, ktorým sa menia a doĺňajú reprezentatívne
ceny a výška dodatočných dovozných ciel na niektoré produkty v sektore cukru stanovené nariadením
(EÚ) č. 867/2010 na hospodársky rok 2010/11
5.10.2010, zväzok 53, L261
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2010:261:0003:0004:SK:PDF

Nariadenie Komisie (EÚ) č. 874/2010 z 5. októbra 2010 o povolení sodnej soli lasalocídu A ako kŕmnej
doplnkovej látky pre morky vo veku do 16 týždňov [držiteľ povolenia Alpharma (Belgium) BVBA],
ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie (ES) č. 2430/1999
6.10.2010, zväzok 53, L263
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2010:263:0001:0003:SK:PDF

Nariadenie Komisie (EÚ) č. 875/2010 z 5. októbra 2010 o povolení kŕmnej doplnkovej látky na 10 rokov
6.10.2010, zväzok 53, L263
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2010:263:0004:0006:SK:PDF

Nariadenie Komisie (EÚ) č. 876/2010 z 5. októbra 2010, ktorým sa ustanovujú paušálne dovozné
hodnoty na určovanie vstupných cien niektorých druhov ovocia a zeleniny
6.10.2010, zväzok 53, L263
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http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2010:263:0007:0008:SK:PDF

Nariadenie Komisie (EÚ) č. 877/2010 z 5. októbra 2010, ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie (EÚ) č.
869/2010, ktorým sa stanovujú dovozné clá v sektore obilnín od 1. októbra 2010
6.10.2010, zväzok 53, L263
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2010:263:0009:0011:SK:PDF

Nariadenie Komisie EÚ č. 878/2010 zo 6. októbra 2010, ktorým sa mení a dopĺňa príloha I k nariadeniu
(ES) č. 669/2009, ktorým sa vykonáva nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 882/2004,
pokiaľ ide o zvýšenú mieru úradných kontrol pri dovoze určitých krmív a potravín neživočíšneho pôvodu
7.10.2010, zväzok 53, L264
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2010:264:0001:0006:SK:PDF

Nariadenie Komisie (EÚ) č. 879/2010 zo 6. októbra 2010, ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie (ES) č.
554/2008, pokiaľ ide o minimálny obsah 6-fytázy (Quantum Phytase) ako kŕmnej doplnkovej látky v
krmive pre nosnice
7.10.2010, zväzok 53, L264
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2010:264:0007:0008:SK:PDF

Nariadenie Komisie (EÚ) č. 880/2010 zo 6. októbra 2010, ktorým sa schvaľujú väčšie zmeny a doplnenia
špecifikácie názvu zapísaného do Registra chránených označení pôvodu a chránených zemepisných
označení [Cappero di Pantelleria (CHZO)]
7.10.2010, zväzok 53, L264
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2010:264:0009:0010:SK:PDF

Nariadenie Komisie (EÚ) č. 881/2010 zo 6. októbra 2010, ktorým sa ustanovujú paušálne dovozné
hodnoty na určovanie vstupných cien niektorých druhov ovocia a zeleniny
7.10.2010, zväzok 53, L264
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2010:264:0011:0012:SK:PDF

Nariadenie Komisie (EÚ) č. 882/2010 zo 6. októbra 2010, ktorým sa stanovuje percento prijatia pre
vydávanie vývozných povolení, zamietnutie žiadostí o vývozné povolenia a ktorým sa pozastavuje
podávanie žiadostí o vývozné povolenia na cukor mimo kvóty
7.10.2010, zväzok 53, L264
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2010:264:0013:0013:SK:PDF

Nariadenie Komisie (EÚ) č. 883/2010 zo 7. októbra 2010 o povolení nového použitia Saccharomyces
cerevisiae NCYC Sc 47 ako kŕmnej doplnkovej látky pre teľatá na chov (držiteľ povolenia: Société
industrielle Lesaffre)
8.10.2010, zväzok 53, L265
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2010:265:0001:0003:SK:PDF

Nariadenie Komisie (EÚ) č. 884/2010 zo 7. októbra 2010, ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie (ES) č.
1464/2004, pokiaľ ide o ochrannú lehotu doplnkovej látky „Monteban“ patriacej do skupiny
kokcidiostatiká a iné liečivé látky
8.10.2010, zväzok 53, L265
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2010:265:0004:0004:SK:PDF

Nariadenie Komisie (EÚ) č. 885/2010 zo 7. októbra 2010 o povolení prípravku z narazínu a nikarbazínu
ako kŕmnej doplnkovej látky pre kurčatá na výkrm (držiteľ povolenia: Eli Lilly and Company Ltd), ktorým
sa mení a dopĺňa nariadenie (ES) č. 2430/1999
8.10.2010, zväzok 53, L265
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2010:265:0005:0008:SK:PDF

Nariadenie Komisie (EÚ) č. 886/2010 zo 7. októbra 2010, ktorým sa do Registra chránených označení
pôvodu a chránených zemepisných označení zapisuje názov [Prleška tünka (CHZO)]
8.10.2010, zväzok 53, L265
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2010:265:0009:0010:SK:PDF

Nariadenie Komisie (EÚ) č. 887/2010 zo 7. októbra 2010, ktorým sa ustanovujú paušálne dovozné
hodnoty na určovanie vstupných cien niektorých druhov ovocia a zeleniny
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8.10.2010, zväzok 53, L265
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2010:265:0011:0012:SK:PDF

Nariadenie Komisie (EÚ) č. 888/2010 z 7. októbra 2010, ktorým sa nestanovuje minimálna predajná cena
v prípade 8. jednotlivej výzvy na predloženie ponuky na predaj masla v rámci verejnej súťaže vyhlásenej
nariadením (EÚ) č. 446/2010
8.10.2010, zväzok 53, L265
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2010:265:0013:0013:SK:PDF

Nariadenie Komisie (EÚ) č. 889/2010 zo 7. októbra 2010, ktorým sa stanovuje minimálna predajná cena
sušeného odstredeného mlieka v prípade 8. jednotlivej výzvy na predloženie ponuky v rámci verejnej
súťaže vyhlásenej nariadením (EÚ) č. 447/2010
8.10.2010, zväzok 53, L265
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2010:265:0014:0014:SK:PDF

Nariadenie Komisie (EÚ) č. 890/2010 z 8. októbra 2010, ktorým sa mení a dopĺňa príloha k nariadeniu
(EÚ) č. 37/2010 o farmakologicky účinných látkach a ich klasifikácii, pokiaľ ide o maximálne limity
rezíduí v potravinách živočíšneho pôvodu, pokiaľ ide o látku derquantel
9.10.2010, zväzok 53, L266
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2010:266:0001:0003:SK:PDF

Nariadenie Komisie (EÚ) č. 891/2010 z 8. októbra 2010 o povolení nového použitia 6-fytázy ako kŕmnej
doplnkovej látky pre morky (držiteľ povolenia: Roal Oy)
9.10.2010, zväzok 53, L266
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2010:266:0004:0005:SK:PDF

Nariadenie Komisie (EÚ) č. 892/2010 z 8. októbra 2010 o štatúte určitých výrobkov, pokiaľ ide o kŕmne
doplnkové látky v rozsahu pôsobnosti nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 1831/2003
9.10.2010, zväzok 53, L266
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2010:266:0006:0009:SK:PDF

Nariadenie Komisie (EÚ) č. 893/2010 z 8. októbra 2010, ktorým sa menia a dopĺňajú prílohy II a III k
nariadeniu Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 396/2005, pokiaľ ide o maximálne hladiny rezíduí
acechinocylu, bentazónu, karbendazímu, cyflutrínu, fenamidonu, fenazachínu, flonikamidu, flutriafolu,
imidaklopridu, ioxynilu, metkonazolu, protiokonazolu, tebufenozidu a tiofanát-metylu v určitých
produktoch alebo na nich
9.10.2010, zväzok 53, L266
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2010:266:0010:0038:SK:PDF

Nariadenie Komisie (EÚ) č. 894/2010 z 8. októbra 2010, ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie (ES) č.
815/2008 o výnimke z nariadenia (EHS) č. 2454/93, pokiaľ ide o vymedzenie pojmu „pôvodné výrobky“
používaného na účely systému všeobecných preferencií, aby sa zvážila osobitná situácia Kapverdských
ostrovov v súvislosti s vývozom niektorých výrobkov rybného hospodárstva do Spoločenstva
9.10.2010, zväzok 53, L266
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2010:266:0039:0041:SK:PDF

Nariadenie Komisie (EÚ) č. 895/2010 z 8. októbra 2010, ktorým sa do Registra chránených označení
pôvodu a chránených zemepisných označení zapisuje názov [Halberstädter Würstchen (CHZO)]
9.10.2010, zväzok 53, L266
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2010:266:0042:0043:SK:PDF

Nariadenie Komisie (EÚ) č. 896/2010 z 8. októbra 2010, ktorým sa do Registra chránených označení
pôvodu a chránených zemepisných označení zapisuje názov [Schrobenhausener Spargel/Spargel aus dem
Schrobenhausener Land/Spargel aus dem Anbaugebiet Schrobenhausen (CHZO)]
9.10.2010, zväzok 53, L266
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2010:266:0044:0045:SK:PDF

Nariadenie Komisie (EÚ) č. 897/2010 z 8. októbra 2010, ktorým sa do Registra chránených označení
pôvodu a chránených zemepisných označení zapisuje názov [Suska sechlońska (CHZO)]
9.10.2010, zväzok 53, L266
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2010:266:0046:0047:SK:PDF
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Nariadenie Komisie (EÚ) č. 898/2010 z 8. októbra 2010, ktorým sa do Registra chránených označení
pôvodu a chránených zemepisných označení zapisuje názov [Patata della Sila (CHZO)]
9.10.2010, zväzok 53, L266
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2010:266:0048:0049:SK:PDF

Nariadenie Komisie (EÚ) č. 899/2010 z 8. októbra 2010, ktorým sa do Registra chránených označení
pôvodu a chránených zemepisných označení zapisuje názov [Mogette de Vendée (CHZO)]
9.10.2010, zväzok 53, L266
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2010:266:0050:0051:SK:PDF

Nariadenie Komisie (EÚ) č. 900/2010 z 8. októbra 2010, ktorým sa do registra chránených označení
pôvodu a chránených zemepisných označení zapisuje názov [Estepa (CHOP)]
9.10.2010, zväzok 53, L266
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2010:266:0052:0053:SK:PDF

Nariadenie Komisie (EÚ) č. 901/2010 z 8. októbra 2010, ktorým sa do Registra chránených označení
pôvodu a chránených zemepisných označení zapisuje názov [Φάβα Σαντορίνης (Fava Santorinis) (CHOP)]
9.10.2010, zväzok 53, L266
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2010:266:0054:0055:SK:PDF

Nariadenie Komisie (EÚ) č. 902/2010 z 8. októbra 2010, ktorým sa ustanovujú paušálne dovozné
hodnoty na určovanie vstupných cien niektorých druhov ovocia a zeleniny
9.10.2010, zväzok 53, L266
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2010:266:0056:0057:SK:PDF

Nariadenie Komisie (EÚ) č. 903/2010 z 8. októbra 2010, ktorým sa menia a doĺňajú reprezentatívne ceny
a výška dodatočných dovozných ciel na niektoré produkty v sektore cukru stanovené nariadením (EÚ) č.
867/2010 na hospodársky rok 2010/11
9.10.2010, zväzok 53, L266
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2010:266:0058:0059:SK:PDF

Nariadenie Komisie (EÚ) č. 905/2010 z 11. októbra 2010, ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie (ES) č.
1580/2007, pokiaľ ide o spúšťaciu úroveň dodatočných ciel na uhorky, artičoky, klementínky, mandarínky
a pomaranče
12.10.2010, zväzok 53, L268
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2010:268:0019:0020:SK:PDF

Nariadenie Komisie (EÚ) č. 907/2010 z 11. októbra 2010, ktorým sa ustanovujú paušálne dovozné
hodnoty na určovanie vstupných cien niektorých druhov ovocia a zeleniny
12.10.2010, zväzok 53, L268
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2010:268:0023:0024:SK:PDF

Nariadenie Komisie (EÚ) č. 908/2010 z 11. októbra 2010, ktorým sa menia a doĺňajú reprezentatívne ceny
a výška dodatočných dovozných ciel na niektoré produkty v sektore cukru stanovené nariadením (EÚ) č.
867/2010 na hospodársky rok 2010/11
12.10.2010, zväzok 53, L268
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2010:268:0025:0026:SK:PDF

Nariadenie Komisie (EÚ) č. 909/2010 z 11. októbra 2010, ktorým sa stanovuje prideľovací koeficient pre
žiadosti o vývozné povolenia na syr, ktorý sa má vyvážať do Spojených štátov amerických v roku 2011 v
rámci niektorých kvót podľa GATT
12.10.2010, zväzok 53, L268
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2010:268:0027:0028:SK:PDF

Nariadenie Komisie (EÚ) č. 910/2010 z 11. októbra 2010, ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie (EÚ) č.
869/2010, ktorým sa stanovujú dovozné clá v sektore obilnín od 1. októbra 2010
12.10.2010, zväzok 53, L268
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2010:268:0029:0031:SK:PDF

Nariadenie Komisie (EÚ) č. 914/2010 z 12. októbra 2010, ktorým sa mení a dopĺňa príloha k nariadeniu
(EÚ) č. 37/2010 o farmakologicky účinných látkach a ich klasifikácii, pokiaľ ide o maximálne limity
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rezíduí v potravinách živočíšneho pôvodu v súvislosti s látkou nátrium-salicylát
13.10.2010, zväzok 53, L269
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2010:269:0005:0007:SK:PDF

Nariadenie Komisie (EÚ) č. 915/2010 z 12. októbra 2010 týkajúce sa koordinovaného viacročného
kontrolného programu Únie na roky 2011, 2012 a 2013 s cieľom zabezpečiť dodržiavanie maximálnych
hladín rezíduí pesticídov v potravinách rastlinného a živočíšneho pôvodu a na nich a posúdiť vystavenie
spotrebiteľov týmto rezíduám
13.10.2010, zväzok 53, L269
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2010:269:0008:0018:SK:PDF

Nariadenie Komisie (EÚ) č. 916/2010 z 12. októbra 2010, ktorým sa schvaľujú väčšie zmeny a doplnenia
špecifikácie názvu zapísaného do Registra chránených označení pôvodu a chránených zemepisných
označení [Fourme d'Ambert alebo fourme de Montbrison (CHOP)]
13.10.2010, zväzok 53, L269
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2010:269:0019:0020:SK:PDF

Nariadenie Komisie (EÚ) č. 917/2010 z 12. októbra 2010, ktorým sa do Registra chránených označení
pôvodu a chránených zemepisných označení zapisuje názov [Fourme de Montbrison (CHOP)]
13.10.2010, zväzok 53, L269
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2010:269:0021:0022:SK:PDF

Nariadenie Komisie (EÚ) č. 918/2010 z 12. októbra 2010, ktorým sa do Registra chránených označení
pôvodu a chránených zemepisných označení zapisuje názov [Kiełbasa lisiecka (CHZO)]
13.10.2010, zväzok 53, L269
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2010:269:0023:0024:SK:PDF

Nariadenie Komisie (EÚ) č. 919/2010 z 12. októbra 2010, ktorým sa ustanovujú paušálne dovozné
hodnoty na určovanie vstupných cien niektorých druhov ovocia a zeleniny
13.10.2010, zväzok 53, L269
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2010:269:0025:0026:SK:PDF

Nariadenie Komisie (EÚ) č. 921/2010 z 13. októbra 2010, ktorým sa ustanovujú paušálne dovozné
hodnoty na určovanie vstupných cien niektorých druhov ovocia a zeleniny
14.10.2010, zväzok 53, L270
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2010:270:0053:0054:SK:PDF

Nariadenie Komisie (EÚ) č. 922/2010 z 13. októbra 2010, ktorým sa menia a doĺňajú reprezentatívne ceny
a výška dodatočných dovozných ciel na niektoré produkty v sektore cukru stanovené nariadením (EÚ) č.
867/2010 na hospodársky rok 2010/11
14.10.2010, zväzok 53, L270
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2010:270:0055:0056:SK:PDF

Nariadenie Komisie (EÚ) č. 923/2010 zo 14. októbra 2010, ktorým sa do Registra chránených označení
pôvodu a chránených zemepisných označení zapisuje názov [Asparago di Badoere (CHZO)]
15.10.2010, zväzok 53, L271
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2010:271:0004:0005:SK:PDF

Nariadenie Komisie (EÚ) č. 924/2010 zo 14. októbra 2010, ktorým sa ustanovujú paušálne dovozné
hodnoty na určovanie vstupných cien niektorých druhov ovocia a zeleniny
15.10.2010, zväzok 53, L271
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2010:271:0006:0007:SK:PDF

Nariadenie Komisie (EÚ) č. 925/2010 z 15. októbra 2010, ktorým sa mení a dopĺňa rozhodnutie
2007/777/ES a nariadenie (ES) č. 798/2008, pokiaľ ide o prevoz hydinového mäsa a výrobkov z
hydinového mäsa z Ruska cez územie Únie
16.10.2010, zväzok 53, L272
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2010:272:0001:0011:SK:PDF

Nariadenie Komisie (EÚ) č. 926/2010 z 15. októbra 2010, ktorým sa ustanovujú paušálne dovozné
hodnoty na určovanie vstupných cien niektorých druhov ovocia a zeleniny
16.10.2010, zväzok 53, L272
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2010:272:0012:0013:SK:PDF
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Nariadenie Komisie (EÚ) č. 927/2010 z 15. októbra 2010, ktorým sa stanovujú dovozné clá v sektore
obilnín uplatniteľné od 16. októbra 2010
16.10.2010, zväzok 53, L272
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2010:272:0014:0016:SK:PDF

Nariadenie Komisie (EÚ) č. 928/2010 z 15. októbra 2010, ktorým sa opravuje nariadenie (EÚ) č.
909/2010, ktorým sa stanovuje prideľovací koeficient pre žiadosti o vývozné povolenia na syr, ktorý sa má
vyvážať do Spojených štátov amerických v roku 2011 v rámci niektorých kvót podľa GATT
16.10.2010, zväzok 53, L272
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2010:272:0017:0018:SK:PDF

Nariadenie Komisie (EÚ) č. 930/2010 z 18. októbra 2010, ktorým sa do Registra zaručených tradičných
špecialít zapisuje názov [Ovčí salašnícky údený syr (ZTŠ)]
19.10.2010, zväzok 53, L273
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2010:273:0005:0006:SK:PDF

Nariadenie Komisie (EÚ) č. 931/2010 z 18. októbra 2010, ktorým sa ustanovujú paušálne dovozné
hodnoty na určovanie vstupných cien niektorých druhov ovocia a zeleniny
19.10.2010, zväzok 53, L273
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2010:273:0007:0008:SK:PDF

Nariadenie Komisie (EÚ) č. 932/2010 z 18. októbra 2010 o vydávaní dovozných povolení pre žiadosti
podané v priebehu prvých siedmich dní mesiaca októbra 2010 v rámci colných kvót otvorených
nariadením (ES) č. 616/2007 pre hydinové mäso
19.10.2010, zväzok 53, L273
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2010:273:0009:0010:SK:PDF

Nariadenie Komisie (EÚ) č. 933/2010 z 18. októbra 2010, ktorým sa menia a doĺňajú reprezentatívne ceny
a výška dodatočných dovozných ciel na niektoré produkty v sektore cukru stanovené nariadením (EÚ) č.
867/2010 na hospodársky rok 2010/11
19.10.2010, zväzok 53, L273
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2010:273:0011:0012:SK:PDF

Nariadenie Komisie (EÚ) č. 934/2010 z 18. októbra 2010, ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie (EÚ) č.
927/2010, ktorým sa stanovujú dovozné clá v sektore obilnín od 16. októbra 2010
19.10.2010, zväzok 53, L273
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2010:273:0013:0015:SK:PDF

Nariadenie Komisie (EÚ) č. 935/2010 z 18. októbra 2010 o vydávaní dovozných povolení na cesnak v
podobdobí od 1. decembra 2010 do 28. februára 2011
19.10.2010, zväzok 53, L273
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2010:273:0016:0017:SK:PDF

Nariadenie Komisie (EÚ) č. 936/2010 z 19. októbra 2010, ktorým sa ustanovujú paušálne dovozné
hodnoty na určovanie vstupných cien niektorých druhov ovocia a zeleniny
20.10.2010, zväzok 53, L275
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2010:275:0005:0006:SK:PDF

Nariadenie Komisie (EÚ) č. 937/2010 z 19. októbra 2010, ktorým sa menia a doĺňajú reprezentatívne ceny
a výška dodatočných dovozných ciel na niektoré produkty v sektore cukru stanovené nariadením (EÚ) č.
867/2010 na hospodársky rok 2010/11
20.10.2010, zväzok 53, L275
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2010:275:0007:0008:SK:PDF

Nariadenie Komisie (EÚ) č. 939/2010 z 20. októbra 2010, ktorým sa mení a dopĺňa príloha IV k
nariadeniu (ES) č. 767/2009 o povolených toleranciách pri označovaní zloženia kŕmnych surovín alebo
kŕmnych zmesí uvedených v článku 11 ods. 5
21.10.2010, zväzok 53, L277
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2010:277:0004:0007:SK:PDF
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Nariadenie Komisie (EÚ) č. 940/2010 z 20. októbra 2010, ktorým sa ustanovujú paušálne dovozné
hodnoty na určovanie vstupných cien niektorých druhov ovocia a zeleniny
21.10.2010, zväzok 53, L277
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2010:277:0008:0009:SK:PDF

Nariadenie Komisie (EÚ) č. 941/2010 z 20. októbra 2010 o vydávaní dovozných licencií v prípade
žiadostí predložených v prvých siedmich dňoch mesiaca októbra 2010 v rámci colnej kvóty pre
vysokokvalitné hovädzie mäso otvorenej nariadením (ES) č. 620/2009
21.10.2010, zväzok 53, L277
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2010:277:0010:0010:SK:PDF

Nariadenie Komisie (EÚ) č. 942/2010 z 20. októbra 2010, ktorým sa pozastavuje podávanie žiadostí o
dovozné povolenia na výrobky z cukru v rámci určitých colných kvót
21.10.2010, zväzok 53, L277
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2010:277:0011:0012:SK:PDF

Nariadenie Komisie (EÚ) č. 943/2010 z 20. októbra 2010, ktorým sa menia a doĺňajú reprezentatívne ceny
a výška dodatočných dovozných ciel na niektoré produkty v sektore cukru stanovené nariadením (EÚ) č.
867/2010 na hospodársky rok 2010/11
21.10.2010, zväzok 53, L277
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2010:277:0013:0014:SK:PDF

Nariadenie Komisie (EÚ) č. 944/2010 z 20. októbra 2010, ktorým sa opravuje nariadenie (EÚ) č.
902/2010, ktorým sa ustanovujú paušálne dovozné hodnoty na určovanie vstupných cien niektorých
druhov ovocia a zeleniny
21.10.2010, zväzok 53, L277
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2010:277:0015:0016:SK:PDF

Nariadenie Komisie (EÚ) č. 945/2010 z 21. októbra 2010, ktorým sa prijíma plán prideľovania
zdrojov, ktoré sa majú v rozpočtovom roku 2011 vyúčtovať členským štátom za dodávky potravín
z intervenčných zásob v prospech najodkázanejších osôb v EÚ a ktorým sa stanovujú výnimky z
určitých ustanovení nariadenia (EÚ) č. 807/2010
22.10.2010, zväzok 53, L278
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2010:278:0001:0008:SK:PDF

Nariadenie Komisie (EÚ) č. 946/2010 z 21. októbra 2010, ktorým sa ustanovujú paušálne dovozné
hodnoty na určovanie vstupných cien niektorých druhov ovocia a zeleniny
22.10.2010, zväzok 53, L278
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2010:278:0009:0010:SK:PDF

Nariadenie Komisie (EÚ) č. 947/2010 z 21. októbra 2010, ktorým sa neposkytuje žiadna vývozná náhrada
na sušené odstredené mlieko v rámci stálej verejnej súťaže ustanovenej nariadením (ES) č. 619/2008
22.10.2010, zväzok 53, L278
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2010:278:0011:0011:SK:PDF

Nariadenie Komisie (EÚ) č. 948/2010 z 21. októbra 2010, ktorým sa stanovujú vývozné náhrady na
mlieko a mliečne výrobky
22.10.2010, zväzok 53, L278
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2010:278:0012:0015:SK:PDF

Nariadenie Komisie (EÚ) č. 949/2010 z 21. októbra 2010, ktorým sa stanovujú vývozné náhrady v sektore
bravčového mäsa
22.10.2010, zväzok 53, L278
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2010:278:0016:0017:SK:PDF

Nariadenie Komisie (EÚ) č. 950/2010 z 21. októbra 2010, ktorým sa stanovujú vývozné náhrady za vajcia
22.10.2010, zväzok 53, L278
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2010:278:0018:0019:SK:PDF

Nariadenie Komisie (EÚ) č. 951/2010 z 21. októbra 2010, ktorým sa stanovujú reprezentatívne ceny v
sektore hydinového mäsa a vajec a pre vaječný albumín a ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie (ES) č.
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1484/95
22.10.2010, zväzok 53, L278
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2010:278:0020:0021:SK:PDF

Nariadenie Komisie (EÚ) č. 952/2010 z 21. októbra 2010, ktorým sa nestanovuje minimálna predajná
cena v prípade deviatej jednotlivej výzvy na predloženie ponuky na predaj sušeného odstredeného mlieka
v rámci verejnej súťaže vyhlásenej nariadením (EÚ) č. 447/2010
22.10.2010, zväzok 53, L278
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2010:278:0022:0022:SK:PDF

Nariadenie Komisie (EÚ) č. 953/2010 z 21. októbra 2010, ktorým sa stanovujú sadzby náhrad
uplatniteľné na mlieko a mliečne výrobky vyvážané vo forme tovaru, na ktorý sa nevzťahuje príloha I
k zmluve
22.10.2010, zväzok 53, L278
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2010:278:0023:0025:SK:PDF

Nariadenie Komisie (EÚ) č. 954/2010 z 21. októbra 2010, ktorým sa stanovujú sadzby náhrad
uplatniteľné na vajcia a vaječné žĺtky vyvážané vo forme tovaru, na ktorý sa nevzťahuje príloha I k zmluve
22.10.2010, zväzok 53, L278
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2010:278:0026:0027:SK:PDF

Nariadenie Komisie (EÚ) č. 955/2010 z 22. októbra 2010, ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie (ES) č.
798/2008, pokiaľ ide o používanie očkovacích látok proti pseudomoru hydiny
23.10.2010, zväzok 53, L279
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2010:279:0003:0009:SK:PDF

Nariadenie Komisie (EÚ) č. 956/2010 z 22. októbra 2010, ktorým sa mení a dopĺňa príloha X k
nariadeniu Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 999/2001, pokiaľ ide o zoznam rýchlych testov
23.10.2010, zväzok 53, L279
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2010:279:0010:0012:SK:PDF

Nariadenie Komisie (EÚ) č. 957/2010 z 22. októbra 2010 o povolení a zamietnutí povolenia určitých
zdravotných tvrdení o potravinách, ktoré odkazujú na zníženie rizika ochorenia a na vývoj a zdravie detí
23.10.2010, zväzok 53, L279
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2010:279:0013:0017:SK:PDF

Nariadenie Komisie (EÚ) č. 958/2010 z 22. októbra 2010 o zamietnutí povolenia zdravotného tvrdenia o
potravinách iného, ako sú tie, ktoré odkazujú na zníženie rizika ochorenia a na vývoj a zdravie detí
23.10.2010, zväzok 53, L279
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2010:279:0018:0019:SK:PDF

Nariadenie Komisie (EÚ) č. 959/2010 z 22. októbra 2010, ktorým sa ustanovujú paušálne dovozné
hodnoty na určovanie vstupných cien niektorých druhov ovocia a zeleniny
23.10.2010, zväzok 53, L279
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2010:279:0020:0021:SK:PDF

Nariadenie Komisie (EÚ) č. 960/2010 z 25. októbra 2010, ktorým sa ustanovujú paušálne dovozné
hodnoty na určovanie vstupných cien niektorých druhov ovocia a zeleniny
26.10.2010, zväzok 53, L280
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2010:280:0008:0009:SK:PDF

Nariadenie Komisie (EÚ) č. 963/2010 z 26. októbra 2010, ktorým sa ustanovujú paušálne dovozné
hodnoty na určovanie vstupných cien niektorých druhov ovocia a zeleniny
27.10.2010, zväzok 53, L281
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2010:281:0079:0080:SK:PDF

Nariadenie Komisie (EÚ) č. 967/2010 z 27. októbra 2010, ktorým sa ukončuje predaj ustanovený v
nariadení (EÚ) č. 446/2010, ktorým sa začína predaj masla prostredníctvom verejného obstarávania
28.10.2010, zväzok 53, L282
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2010:282:0033:0033:SK:PDF

Nariadenie Komisie (EÚ) č. 968/2010 z 27. októbra 2010, ktorým sa ustanovujú paušálne dovozné
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hodnoty na určovanie vstupných cien niektorých druhov ovocia a zeleniny
28.10.2010, zväzok 53, L282
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2010:282:0034:0035:SK:PDF

Nariadenie Komisie (EÚ) č. 969/2010 z 27. októbra 2010 o vydávaní dovozných povolení na ryžu v rámci
colných kvót otvorených nariadením (ES) č. 327/98 na čiastkové obdobie mesiaca októbra 2010
28.10.2010, zväzok 53, L282
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2010:282:0036:0038:SK:PDF

Nariadenie Komisie (EÚ) č. 970/2010 z 28. októbra 2010, ktorým sa do Registra chránených označení
pôvodu a chránených zemepisných označení zapisuje názov [Lapin Poron kuivaliha (CHOP)]
29.10.2010, zväzok 53, L283
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2010:283:0021:0022:SK:PDF

Nariadenie Komisie (EÚ) č. 971/2010 z 28. októbra 2010, ktorým sa do Registra chránených označení
pôvodu a chránených zemepisných označení zapisuje názov [Vastedda della valle del Belìce (CHOP)]
29.10.2010, zväzok 53, L283
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2010:283:0023:0024:SK:PDF

Nariadenie Komisie (EÚ) č. 972/2010 z 28. októbra 2010, ktorým sa ustanovujú paušálne dovozné
hodnoty na určovanie vstupných cien niektorých druhov ovocia a zeleniny
29.10.2010, zväzok 53, L283
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2010:283:0025:0026:SK:PDF

Nariadenie Komisie (EÚ) č. 974/2010 z 29. októbra 2010, ktorým sa na účtovný rok EPZF 2011
stanovujú úrokové sadzby, ktoré sa majú použiť na výpočet nákladov na financovanie intervenčných
opatrení vo forme nákupu, skladovania a predaja zásob
30.10.2010, zväzok 53, L285
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2010:285:0009:0010:SK:PDF

Nariadenie Komisie (EÚ) č. 975/2010 z 29. októbra 2010, ktorým sa do Registra chránených označení
pôvodu a chránených zemepisných označení zapisuje názov [Śliwka szydłowska (CHZO)]
30.10.2010, zväzok 53, L285
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2010:285:0011:0012:SK:PDF

Nariadenie Komisie (EÚ) č. 976/2010 z 29. októbra 2010, ktorým sa do Registra chránených označení
pôvodu a chránených zemepisných označení zapisuje názov [Hessischer Apfelwein (CHZO)]
30.10.2010, zväzok 53, L285
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2010:285:0013:0014:SK:PDF

Nariadenie Komisie (EÚ) č. 977/2010 z 29. októbra 2010, ktorým sa do Registra chránených označení
pôvodu a chránených zemepisných označení zapisuje názov [Obwarzanek krakowski (CHZO)]
30.10.2010, zväzok 53, L285
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2010:285:0015:0016:SK:PDF

Nariadenie Komisie (EÚ) č. 978/2010 z 29. októbra 2010, ktorým sa do registra chránených označení
pôvodu a chránených zemepisných označení zapisuje názov [(Longkou Fen Si) (CHZO)]
30.10.2010, zväzok 53, L285
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2010:285:0017:0018:SK:PDF

Nariadenie Komisie (EÚ) č. 979/2010 z 29. októbra 2010, ktorým sa do Registra chránených označení
pôvodu a chránených zemepisných označení zapisuje názov [Porc de Franche-Comté (CHZO)]
30.10.2010, zväzok 53, L285
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2010:285:0019:0020:SK:PDF

Nariadenie Komisie (EÚ) č. 980/2010 z 28. októbra 2010, ktorým sa ustanovuje zákaz výlovu soley
európskej v zónach VIIIa a VIIIb plavidlami plaviacimi sa pod vlajkou Belgicka
30.10.2010, zväzok 53, L285
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2010:285:0021:0022:SK:PDF

Nariadenie Komisie (EÚ) č. 981/2010 z 29. októbra 2010, ktorým sa ustanovujú paušálne dovozné
hodnoty na určovanie vstupných cien niektorých druhov ovocia a zeleniny
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30.10.2010, zväzok 53, L285
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2010:285:0023:0024:SK:PDF

Nariadenie Komisie (EÚ) č. 982/2010 z 29. októbra 2010, ktorým sa stanovujú dovozné clá v sektore
obilnín uplatniteľné od 1. novembra 2010
30.10.2010, zväzok 53, L285
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2010:285:0025:0027:SK:PDF

Rozhodnutia
Rozhodnutie Komisie 2010/591/EÚ z 1. októbra 2010, ktorým sa laboratóriu v Rusku povoľuje
vykonávať sérologické skúšky na sledovanie efektívnosti vakcín proti besnote [oznámené pod číslom
K(2010) 6684]
2.10.2010, zväzok 53, L260
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2010:260:0021:0021:SK:PDF

Rozhodnutie 2010/596/EÚ Výboru veľvyslancov AKT – EÚ č. 5/2010 z 26. júla 2010, ktorým sa
vymenúva člen správnej rady Technického centra pre poľnohospodársku a vidiecku spoluprácu (CTA)
6.10.2010, zväzok 53, L263
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2010:263:0014:0014:SK:PDF

Rozhodnutie Komisie 2010/602/EÚ zo 6. októbra 2010, ktorým sa mení a dopĺňa príloha II k
rozhodnutiu 2006/766/ES, pokiaľ ide o položku týkajúcu sa Srbska v zozname tretích krajín a území, z
ktorých je povolený dovoz produktov rybolovu určených na ľudskú spotrebu [oznámené pod číslom
K(2010) 6748]
7.10.2010, zväzok 53, L264
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2010:264:0017:0018:SK:PDF

Rozhodnutie Komisie zo 6. októbra 2010 o opätovnom pridelení dodatočných dní na mori Portugalsku v
divíziách ICES VIIIc a IXa okrem Cádizského zálivu [oznámené pod číslom K(2010) 6735]
8.10.2010, zväzok 53, L265
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2010:265:0017:0017:SK:PDF

Rozhodnutie Komisie 2010/611/EÚ z 8. októbra 2010, ktorým sa mení a dopĺňa rozhodnutie
2006/241/ES, pokiaľ ide o dovoz guána z Madagaskaru [oznámené pod číslom K(2010) 6798]
9.10.2010, zväzok 53, L266
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2010:266:0062:0062:SK:PDF

Rozhodnutie Komisie 2010/617/EÚ zo 14. októbra 2010, ktorým sa mení a dopĺňa rozhodnutie
2009/821/ES, pokiaľ ide o zoznamy hraničných inšpekčných staníc a veterinárnych jednotiek v Traces
[oznámené pod číslom K(2010) 7009]
15.10.2010, zväzok 53, L271
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2010:271:0008:0017:SK:PDF

Rozhodnutie Komisie 2010/618/EÚ zo 14. októbra 2010 o sumách prevedených z vnútroštátnych
podporných programov v odvetví vinohradníctva a vinárstva do režimu jednotnej platby, ako sa
ustanovuje v nariadení Rady (ES) č. 1234/2007 [oznámené pod číslom K(2010) 7042]
15.10.2010, zväzok 53, L271
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2010:271:0018:0019:SK:PDF

Rozhodnutie Komisie 2010/607/EÚ z 27. apríla 2010 o štátnej pomoci, ktorú poskytlo Belgicko na
reštrukturalizáciu burzy rýb v Ostende [štátna pomoc C 30/08 (ex NN 21/08)] [oznámené pod číslom
K(2010) 2520]
19.10.2010, zväzok 53, L274
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2010:274:0103:0138:SK:PDF

Rozhodnutie 2010/626/EÚ Spoločného výboru EÚ – Mexiko č. 1/2010 zo 17. septembra 2010 v
súvislosti s prílohou III k rozhodnutiu Spoločného výboru EÚ – Mexiko č. 2/2000 týkajúcou sa
vymedzenia pojmu „pôvodné výrobky“ a metód administratívnej spolupráce
21.10.2010, zväzok 53, L277
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http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2010:277:0030:0030:SK:PDF

Rozhodnutie Spoločného výboru EHP č. 81/2010 z 2. júla 2010, ktorým sa mení a dopĺňa príloha I
(Veterinárne a fytosanitárne záležitosti) k Dohode o EHP
21.10.2010, zväzok 53, L277
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2010:277:0034:0035:SK:PDF

Rozhodnutie Komisie 2010/630/EÚ z 5. októbra 2010 o finančnom príspevku Únie na vnútroštátne
programy Francúzska, Holandska, Švédska a Spojeného kráľovstva na zber, správu a využívanie údajov v
odvetví rybného hospodárstva v roku 2010 [oznámené pod číslom K(2010) 6744]
22.10.2010, zväzok 53, L278
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2010:278:0030:0031:SK:PDF

Rozhodnutie Komisie 2010/633/EÚ z 22. októbra 2010, ktorým sa mení a dopĺňa rozhodnutie
93/152/EHS o stanovení kritérií pre vakcíny, ktoré sa majú používať proti pseudomoru hydiny v
kontexte programov pravidelného očkovania [oznámené pod číslom K(2010) 7109]
23.10.2010, zväzok 53, L279
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2010:279:0033:0033:SK:PDF

Rozhodnutie Komisie 2010/641/EÚ z 22. októbra 2010, ktorým sa mení a dopĺňa rozhodnutie
2008/866/ES, pokiaľ ide o obdobie jeho uplatňovania [oznámené pod číslom K(2010) 7183] (1)
26.10.2010, zväzok 53, L280
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2010:280:0059:0059:SK:PDF

Rozhodnutie Komisie 2010/642/EÚ z 25. októbra 2010, ktorým sa povoľuje metóda určovania triedy
kvality jatočných tiel ošípaných v Grécku [oznámené pod číslom K(2010) 7230]
26.10.2010, zväzok 53, L280
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2010:280:0060:0061:SK:PDF

Rozhodnutie Komisie 2010/645/EÚ z 26. októbra 2010, ktorým sa predlžuje obdobie platnosti
rozhodnutia 2002/887/ES, pokiaľ ide o prirodzene alebo umelo zakrpatené rastliny cyprušteka
(Chamaecyparis Spach), borievky (Juniperus L.) a borovice (Pinus L.), pôvodom z Japonska [oznámené
pod číslom K(2010) 7249]
27.10.2010, zväzok 53, L281
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2010:281:0096:0097:SK:PDF

Rozhodnutie Komisie 2010/646/EÚ z 26. októbra 2010, ktorým sa predlžuje obdobie platnosti
rozhodnutia 2002/499/ES, pokiaľ ide o prirodzene alebo umelo zakrpatené rastliny Chamaecyparis
Spach, Juniperus L. a Pinus L., pôvodom z Kórejskej republiky [oznámené pod číslom K(2010) 7281]
27.10.2010, zväzok 53, L281
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2010:281:0098:0098:SK:PDF

Rozhodnutie Komisie 2010/651/EÚ z 26. októbra 2010, ktorým sa mení a dopĺňa rozhodnutie
2010/89/EÚ, pokiaľ ide o zoznam určitých prevádzkarní na spracovanie mäsa, produktov rybolovu a
vaječných výrobkov a chladiarní v Rumunsku, na ktoré sa vzťahujú prechodné opatrenia v súvislosti s
uplatňovaním určitých stavebnotechnických požiadaviek [oznámené pod číslom K(2010) 7269]
28.10.2010, zväzok 53, L282
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2010:282:0039:0044:SK:PDF

Rozhodnutie Komisie 2010/653/EÚ z 21. októbra 2010, ktorým sa mení a dopĺňa príloha II k
rozhodnutiu 2009/861/ES o prechodných opatreniach podľa nariadenia Európskeho parlamentu a Rady
(ES) č. 853/2004 týkajúcich sa spracovania surového mlieka, ktoré nespĺňa požiadavky, v určitých
prevádzkarňach na spracovanie mlieka v Bulharsku [oznámené pod číslom K(2010) 7153]
29.10.2010, zväzok 53, L283
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2010:283:0028:0033:SK:PDF

Rozhodnutie Komisie 2010/654/EÚ z 27. októbra 2010, ktorým sa mení a dopĺňa rozhodnutie
2009/852/ES, pokiaľ ide o určité prevádzkarne na spracovanie mlieka v Rumunsku, na ktoré sa vzťahujú
určité prechodné opatrenia [oznámené pod číslom K(2010) 7258]
29.10.2010, zväzok 53, L283
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2010:283:0034:0039:SK:PDF
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Smernice
Smernica Komisie 2010/67/EÚ z 20. októbra 2010, ktorou sa mení a dopĺňa smernica 2008/84/ES
ustanovujúca osobitné kritériá čistoty potravinárskych prídavných látok iných ako farbivá a sladidlá
21.10.2010, zväzok 53, L277
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2010:277:0017:0026:SK:PDF

Smernica Komisie 2010/69/EÚ z 22. októbra 2010, ktorou sa menia a dopĺňajú prílohy k smernici
Európskeho parlamentu a Rady 95/2/ES o potravinárskych prídavných látkach iných ako farbivá
a sladidlá
23.10.2010, zväzok 53, L279
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2010:279:0022:0031:SK:PDF

Smernica Komisie 2010/70/EÚ z 28. októbra 2010, ktorou sa mení a dopĺňa smernica Rady
91/414/EHS, pokiaľ ide o dátum skončenia platnosti zaradenia účinnej látky karbendazím do prílohy I
29.10.2010, zväzok 53, L283
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2010:283:0027:0027:SK:PDF

Medzinárodné dohody
Rozhodnutie Rady 2010/631/EÚ z 13. septembra 2010 o uzavretí Protokolu o integrovanom riadení
pobrežných zón v Stredozemí k Dohovoru o ochrane morského prostredia a pobrežných oblastí
Stredozemného mora v mene Európskej únie
23.10.2010, zväzok 53, L279
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2010:279:0001:0002:SK:PDF

Rozhodnutie Rady 2010/655/EÚ z 19. októbra 2010 o uzavretí dodatkového protokolu k Dohode o
spolupráci na ochranu pobrežia a vôd severovýchodného Atlantiku proti znečisteniu v mene Európskej
únie
30.10.2010, zväzok 53, L285
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2010:285:0001:0003:SK:PDF

Korigendá
Korigendum 2010/604/EÚ k nariadeniu Komisie (EÚ) č. 874/2010 z 5. októbra 2010 o povolení sodnej
soli lasalocídu A ako kŕmnej doplnkovej látky pre morky vo veku do 16 týždňov [držiteľ povolenia
Alpharma (Belgium) BVBA], ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie (ES) č. 2430/1999 (Ú. v. EÚ L 263,
6.10.2010)
8.10.2010, zväzok 53, L265
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2010:264:0019:0019:SK:PDF

Korigendum k nariadeniu Komisie (EÚ) č. 665/2010 z 23. júla 2010, ktoré sa týka vydávania dovozných
povolení na ryžu v rámci colných kvót otvorených nariadením (ES) č. 327/98 na čiastkové obdobie
mesiaca júla 2010 (Ú. v. EÚ L 193, 24.7.2010)
12.10.2010, zväzok 53, L268
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2010:268:0043:0043:SK:PDF

Korigendum k rozhodnutiu Komisie 2010/651/EÚ z 26. októbra 2010, ktorým sa mení a dopĺňa
rozhodnutie 2010/89/EÚ, pokiaľ ide o zoznam určitých prevádzkarní na spracovanie mäsa, produktov
rybolovu a vaječných výrobkov a chladiarní v Rumunsku, na ktoré sa vzťahujú prechodné opatrenia v
súvislosti s uplatňovaním určitých stavebnotechnických požiadaviek ( Ú. v. EÚ L 282, 28.10.2010)
29.10.2010, zväzok 53, L283
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2010:283:0040:0040:SK:PDF

24

NOVEMBER 2010
Nariadenia
Nariadenie Komisie (EÚ) č. 984/2010 z 3. novembra 2010, ktorým sa do Registra zaručených
tradičných špecialít zapisuje názov [Ovčí hrudkový syr – salašnícky (ZTŠ)]
04.11.2010, zväzok 53, L286
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2010:286:0003:0004:SK:PDF

Nariadenie Komisie (EÚ) č. 985/2010 z 3. novembra 2010, ktorým sa do Registra chránených označení
pôvodu a chránených zemepisných označení zapisuje názov [Bruna bönor från Öland (CHZO)]
04.11.2010, zväzok 53, L286
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2010:286:0005:0006:SK:PDF

Nariadenie Komisie (EÚ) č. 986/2010 z 3. novembra 2010, ktorým sa do Registra chránených označení
pôvodu a chránených zemepisných označení zapisuje názov [Szegedi főszerpaprika-ırlemény/Szegedi
paprika (CHOP)]
04.11.2010, zväzok 53, L286
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2010:286:0007:0008:SK:PDF

Nariadenie Komisie (EÚ) č. 987/2010 z 3. novembra 2010, ktorým sa do Registra chránených označení
pôvodu a chránených zemepisných označení zapisuje názov [Marrone della Valle di Susa (CHZO)]
04.11.2010, zväzok 53, L286
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2010:286:0009:0010:SK:PDF

Nariadenie Komisie (EÚ) č. 988/2010 z 3. novembra 2010, ktorým sa ustanovujú paušálne dovozné
hodnoty na určovanie vstupných cien niektorých druhov ovocia a zeleniny
04.11.2010, zväzok 53, L286
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2010:286:0011:0012:SK:PDF

Nariadenie Komisie (EÚ) č. 989/2010 z 3. novembra 2010, ktorým sa menia a doĺňajú reprezentatívne
ceny a výška dodatočných dovozných ciel na niektoré produkty v sektore cukru stanovené nariadením
(EÚ) č. 867/2010 na hospodársky rok 2010/11
04.11.2010, zväzok 53, L286
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2010:286:0013:0014:SK:PDF

Nariadenie Komisie (EÚ) č. 990/2010 zo 4. novembra 2010, ktorým sa do Registra chránených označení
pôvodu a chránených zemepisných označení zapisuje názov [Jabłka łąckie (CHZO)]
05.11.2010, zväzok 53, L288
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2010:288:0010:0011:SK:PDF

Nariadenie Komisie (EÚ) č. 991/2010 zo 4. novembra 2010, ktorým sa do Registra chránených označení
pôvodu a chránených zemepisných označení zapisuje názov [Olive de Nîmes (CHOP)]
05.11.2010, zväzok 53, L288
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2010:288:0012:0013:SK:PDF

Nariadenie Komisie (EÚ) č. 992/2010 zo 4. novembra 2010, ktorým sa ustanovujú paušálne dovozné
hodnoty na určovanie vstupných cien niektorých druhov ovocia a zeleniny
05.11.2010, zväzok 53, L288
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2010:288:0014:0015:SK:PDF

Nariadenie Komisie (EÚ) č. 993/2010 zo 4. novembra 2010, ktorým sa neposkytuje žiadna vývozná
náhrada na sušené odstredené mlieko v rámci stálej verejnej súťaže ustanovenej nariadením (ES) č.
619/2008
05.11.2010, zväzok 53, L288
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2010:288:0016:0016:SK:PDF

Nariadenie Komisie (EÚ) č. 997/2010 z 5. novembra 2010, ktorým sa pozastavuje dovoz exemplárov
určitých druhov voľne žijúcich živočíchov a rastlín do Únie
06.11.2010, zväzok 53, L290
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2010:290:0001:0021:SK:PDF
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Nariadenie Komisie (EÚ) č. 998/2010 z 5. novembra 2010 o povolení Enterococcus faecium DSM 7134
ako kŕmnej doplnkovej látky pre kurčatá na výkrm (držiteľom povolenia je spoločnosť Lactosan GmbH
& Co KG)
06.11.2010, zväzok 53, L290
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2010:290:0022:0023:SK:PDF

Nariadenie Komisie (EÚ) č. 999/2010 z 5. novembra 2010 o povolení 6-fytázy (EC 3.1.3.26)
produkovanej kmeňom Aspergillus oryzae (DSM 17594) ako kŕmnej doplnkovej látky pre prasnice
(držiteľom povolenia je spoločnosť DSM Nutritional Products Ltd)
06.11.2010, zväzok 53, L290
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2010:290:0024:0025:SK:PDF

Nariadenie Komisie (EÚ) č. 1000/2010 z 3. novembra 2010, ktorým sa ustanovuje odchýlka od nariadení
(ES) č. 2402/96, (ES) č. 2058/96, (ES) č. 2305/2003, (ES) č. 969/2006, (ES) č. 1918/2006, (ES) č.
1964/2006, (ES) č. 27/2008, (ES) č. 1067/2008 a (ES) č. 828/2009, pokiaľ ide o termíny podávania
žiadostí a vydávania dovozných povolení na rok 2011 v rámci colných kvót na sladké zemiaky, maniokový
škrob, maniok, obilniny, ryžu, cukor a olivový olej, a ktorým sa ustanovuje odchýlka od nariadení (ES) č.
382/2008, (ES) č. 1518/2003, (ES) č. 596/2004, (ES) č. 633/2004 a (ES) č. 951/2006, pokiaľ ide o
termíny vydávania vývozných povolení na rok 2011 v sektoroch hovädzieho mäsa, bravčového mäsa,
vajec, hydinového mäsa, cukru a izoglukózy mimo kvóty
06.11.2010, zväzok 53, L290
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2010:290:0026:0032:SK:PDF

Nariadenie Komisie (EÚ) č. 1002/2010 z 5. novembra 2010, ktorým sa ustanovujú paušálne dovozné
hodnoty na určovanie vstupných cien niektorých druhov ovocia a zeleniny
06.11.2010, zväzok 53, L290
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2010:290:0037:0038:SK:PDF

Nariadenie Komisie (EÚ) č. 1004/2010 z 8. novembra 2010, ktorým sa vykonávajú odpočty z určitých kvót výlovu
na rok 2010 z dôvodu nadmerného výlovu v predchádzajúcom roku
09.11.2010, zväzok 53, L291
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2010:291:0031:0035:SK:PDF

Nariadenie Komisie (EÚ) č. 1006/2010 z 8. novembra 2010, ktorým sa ustanovujú paušálne dovozné hodnoty na
určovanie vstupných cien niektorých druhov ovocia a zeleniny
09.11.2010, zväzok 53, L291
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2010:291:0043:0044:SK:PDF

Nariadenie Komisie (EÚ) č. 1007/2010 z 8. novembra 2010, ktorým sa menia a doĺňajú reprezentatívne
ceny a výška dodatočných dovozných ciel na niektoré produkty v sektore cukru
stanovené nariadením (EÚ) č. 867/2010 na hospodársky rok 2010/11
09.11.2010, zväzok 53, L291
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2010:291:0045:0046:SK:PDF

Nariadenie Komisie (EÚ) č. 1010/2010 z 8. novembra 2010, ktorým sa ustanovuje zákaz výlovu
sebastesov v zóne 3M vo vodách NAFO plavidlami plaviacimi sa pod vlajkou Španielska
10.11.2010, zväzok 53, L292
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2010:292:0030:0031:SK:PDF

Nariadenie Komisie (EÚ) č. 1011/2010 z 9. novembra 2010, ktorým sa ustanovujú paušálne dovozné
hodnoty na určovanie vstupných cien niektorých druhov ovocia a zeleniny
10.11.2010, zväzok 53, L292
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2010:292:0032:0033:SK:PDF

Nariadenie Komisie (EÚ) č. 1012/2010 z 9. novembra 2010, ktorým sa menia a doĺňajú reprezentatívne
ceny a výška dodatočných dovozných ciel na niektoré produkty v sektore cukru stanovené nariadením
(EÚ) č. 867/2010 na hospodársky rok 2010/11
10.11.2010, zväzok 53, L292
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2010:292:0034:0035:SK:PDF

Nariadenie Komisie (EÚ) č. 1013/2010 z 10. novembra 2010, ktoré stanovuje vykonávacie pravidlá pre
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politiku flotily Únie, ako je definované v kapitole III nariadenia Rady (ES) č. 2371/2002
11.11.2010, zväzok 53, L293
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2010:293:0001:0014:SK:PDF

Nariadenie Komisie (EÚ) č. 1017/2010 z 10. novembra 2010, ktorým sa začína predaj obilnín v držbe
intervenčných agentúr členských štátov na vnútornom trhu
11.11.2010, zväzok 53, L293
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2010:293:0041:0043:SK:PDF

Nariadenie Komisie (EÚ) č. 1018/2010 z 10. novembra 2010, ktorým sa ustanovujú paušálne dovozné
hodnoty na určovanie vstupných cien niektorých druhov ovocia a zeleniny
11.11.2010, zväzok 53, L293
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2010:293:0044:0045:SK:PDF

Nariadenie Komisie (EÚ) č. 1019/2010 z 10. novembra 2010, ktorým sa menia a dopĺňajú reprezentatívne
ceny a výška dodatočných dovozných ciel na niektoré produkty v sektore cukru stanovené nariadením
(EÚ) č. 867/2010 na hospodársky rok 2010/11
11.11.2010, zväzok 53, L293
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2010:293:0046:0047:SK:PDF

Nariadenie Komisie (EÚ) č. 1020/2010 z 11. novembra 2010, ktorým sa ustanovujú paušálne dovozné
hodnoty na určovanie vstupných cien niektorých druhov ovocia a zeleniny
12.11.2010, zväzok 53, L294
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2010:294:0010:0011:SK:PDF

Nariadenie Komisie (EÚ) č. 1021/2010 z 12. novembra 2010, ktorým sa do Registra chránených označení
pôvodu a chránených zemepisných označení zapisuje názov [Peperone di Pontecorvo (CHOP)]
13.11.2010, zväzok 53, L296
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2010:296:0001:0002:SK:PDF

Nariadenie Komisie (EÚ) č. 1022/2010 z 12. novembra 2010, ktorým sa povoľuje zvýšenie hranice
obohacovania vína vyrobeného z hrozna zo zberu v roku 2010 v určitých vinohradníckych zónach
13.11.2010, zväzok 53, L296
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2010:296:0003:0004:SK:PDF

Nariadenie Komisie (EÚ) č. 1023/2010 z 12. novembra 2010, ktorým sa do Registra chránených označení
pôvodu a chránených zemepisných označení zapisuje názov [Jambon de l’Ardèche (CHZO)]
13.11.2010, zväzok 53, L296
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2010:296:0005:0006:SK:PDF

Nariadenie Komisie (EÚ) č. 1024/2010 z 12. novembra 2010, ktorým sa do Registra chránených označení
pôvodu a chránených zemepisných označení zapisuje názov [Farine de châtaigne corse/Farina castagnina
corsa (CHOP)]
13.11.2010, zväzok 53, L296
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2010:296:0007:0008:SK:PDF

Nariadenie Komisie (EÚ) č. 1025/2010 z 12. novembra 2010, ktorým sa do Registra chránených označení
pôvodu a chránených zemepisných označení zapisuje názov [Kalix Löjrom (CHOP)]
13.11.2010, zväzok 53, L296
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2010:296:0009:0010:SK:PDF

Nariadenie Komisie (EÚ) č. 1026/2010 z 12. novembra 2010, ktorým sa stanovuje jednotné percento
schvaľovania súm, ktoré členské štáty oznamujú Komisii v súvislosti so žiadosťami o prémiu za
vyklčovanie na vinársky rok 2010/2011
13.11.2010, zväzok 53, L296
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2010:296:0011:0012:SK:PDF

Nariadenie Komisie (EÚ) č. 1028/2010 z 12. novembra 2010, ktorým sa ustanovujú paušálne dovozné
hodnoty na určovanie vstupných cien niektorých druhov ovocia a zeleniny
13.11.2010, zväzok 53, L296
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2010:296:0015:0016:SK:PDF

27

Nariadenie Komisie (EÚ) č. 1029/2010 z 12. novembra 2010, ktorým sa menia a doĺňajú reprezentatívne
ceny a výška dodatočných dovozných ciel na niektoré produkty v sektore cukru stanovené nariadením
(EÚ) č. 867/2010 na hospodársky rok 2010/11
13.11.2010, zväzok 53, L296
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2010:296:0017:0018:SK:PDF

Nariadenie Komisie (EÚ) č. 1033/2010 z 15. novembra 2010, ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie (ES) č.
1505/2006, pokiaľ ide o výročné správy členských štátov o výsledkoch kontrol vykonávaných v súvislosti
s identifikáciu a registráciou oviec a kôz
16.11.2010, zväzok 53, L298
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2010:298:0005:0006:SK:PDF

Nariadenie Komisie (EÚ) č. 1034/2010 z 15. novembra 2010, ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie (ES) č.
1082/2003, pokiaľ ide o kontroly týkajúce sa požiadaviek na identifikáciu a registráciu hovädzieho dobytka
16.11.2010, zväzok 53, L298
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2010:298:0007:0009:SK:PDF

Nariadenie Komisie (EÚ) č. 1037/2010 z 15. novembra 2010, ktorým sa ustanovujú paušálne dovozné
hodnoty na určovanie vstupných cien niektorých druhov ovocia a zeleniny
16.11.2010, zväzok 53, L298
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2010:298:0044:0045:SK:PDF

Nariadenie Komisie (EÚ) č. 1038/2010 z 15. novembra 2010, ktorým sa stanovujú dovozné clá v sektore
obilnín uplatniteľné od 16. novembra 2010
16.11.2010, zväzok 53, L298
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2010:298:0046:0048:SK:PDF

Nariadenie Komisie (EÚ) č. 1039/2010 z 15. novembra 2010, ktorým sa menia a doĺňajú reprezentatívne
ceny a výška dodatočných dovozných ciel na niektoré produkty v sektore cukru stanovené nariadením
(EÚ) č. 867/2010 na hospodársky rok 2010/11
16.11.2010, zväzok 53, L298
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2010:298:0049:0050:SK:PDF

Nariadenie Komisie (EÚ) č. 1041/2010 zo 16. novembra 2010, ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie
(EÚ) č. 479/2010, ktorým sa ustanovujú pravidlá vykonávania nariadenia Rady (ES) č. 1234/2007,
pokiaľ ide o oznámenia členských štátov Komisii v sektore mlieka a mliečnych výrobkov
17.11.2010, zväzok 53, L299
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2010:299:0004:0006:SK:PDF

Nariadenie Komisie (EÚ) č. 1043/2010 z 15. novembra 2010, ktorým sa ustanovuje zákaz lovu
mieňovcov rodu Phycis vo vodách Spoločenstva a vodách, na ktoré sa nevzťahuje suverenita alebo
jurisdikcia tretích krajín zón VIII a IX, plavidlami plaviacimi sa pod vlajkou Francúzska
17.11.2010, zväzok 53, L299
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2010:299:0029:0030:SK:PDF

Nariadenie Komisie (EÚ) č. 1044/2010 z 15. novembra 2010, ktorým sa ustanovuje zákaz lovu beryxov
vo vodách Spoločenstva a vo vodách, na ktoré sa nevzťahuje suverenita alebo jurisdikcia tretích krajín zón
III, IV, V, VI, VII, VIII, IX, X, XII a XIV, plavidlami plaviacimi sa pod vlajkou Portugalska
17.11.2010, zväzok 53, L299
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2010:299:0031:0032:SK:PDF

Nariadenie Komisie (EÚ) č. 1045/2010 z 15. novembra 2010, ktorým sa ustanovuje zákaz lovu sleďa
atlantického vo vodách EÚ a v medzinárodných vodách zón Vb, VIb a VIaN plavidlami plaviacimi sa pod
vlajkou Francúzska
17.11.2010, zväzok 53, L299
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2010:299:0033:0034:SK:PDF

Nariadenie Komisie (EÚ) č. 1046/2010 z 15. novembra 2010, ktorým sa ustanovuje zákaz lovu
čertovitých v zónach VIIIc, IX a X a vo vodách EÚ zóny 34.1.1 Výboru pre rybolov v stredovýchodnom
Atlantiku (CECAF) plavidlami plaviacimi sa pod vlajkou Portugalska
17.11.2010, zväzok 53, L299
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http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2010:299:0035:0036:SK:PDF

Nariadenie Komisie (EÚ) č. 1047/2010 z 15. novembra 2010, ktorým sa ustanovuje zákaz lovu molvy
modrej vo vodách Spoločenstva a vo vodách, na ktoré sa nevzťahuje zvrchovanosť alebo právomoc
tretích krajín oblastí II, IV a V plavidlami plaviacimi sa pod vlajkou Holandska
17.11.2010, zväzok 53, L299
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2010:299:0037:0038:SK:PDF

Nariadenie Komisie (EÚ) č. 1048/2010 z 15. novembra 2010, ktorým sa ustanovuje zákaz výlovu mieňa
molvy v zóne IIIa a vo vodách EÚ zón IIIb, IIIc a IIId plavidlami plaviacimi sa pod vlajkou Dánska
17.11.2010, zväzok 53, L299
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2010:299:0039:0040:SK:PDF

Nariadenie Komisie (EÚ) č. 1049/2010 zo 16. novembra 2010, ktorým sa ustanovujú paušálne dovozné
hodnoty na určovanie vstupných cien niektorých druhov ovocia a zeleniny
17.11.2010, zväzok 53, L299
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2010:299:0041:0042:SK:PDF

Nariadenie Komisie (EÚ) č. 1050/2010 zo 16. novembra 2010, ktorým sa menia a doĺňajú reprezentatívne
ceny a výška dodatočných dovozných ciel na niektoré produkty v sektore cukru stanovené nariadením
(EÚ) č. 867/2010 na hospodársky rok 2010/11
17.11.2010, zväzok 53, L299
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2010:299:0043:0044:SK:PDF

Nariadenie Komisie (EÚ) č. 1051/2010 zo 17. novembra 2010, ktorým sa ustanovujú paušálne dovozné
hodnoty na určovanie vstupných cien niektorých druhov ovocia a zeleniny
18.11.2010, zväzok 53, L301
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2010:301:0001:0002:SK:PDF

Nariadenie Komisie (EÚ) č. 1052/2010 zo 17. novembra 2010 o vydávaní dovozných licencií v prípade
žiadostí predložených v prvých siedmich dňoch mesiaca novembra 2010 v rámci colnej kvóty pre
vysokokvalitné hovädzie mäso otvorenej nariadením (ES) č. 620/2009
18.11.2010, zväzok 53, L301
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2010:301:0003:0003:SK:PDF

Nariadenie Komisie (EÚ) č. 1053/2010 z 18. novembra 2010, ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie (ES) č.
494/98, pokiaľ ide o správne sankcie v prípadoch neschopnosti preukázať identifikáciu zvieraťa
19.11.2010, zväzok 53, L303
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2010:303:0001:0002:SK:PDF

Nariadenie Komisie (EÚ) č. 1054/2010 z 18. novembra 2010, ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie
Komisie (ES) č. 391/2007, ktorým sa ustanovujú podrobné pravidlá vykonávania nariadenia Rady (ES) č.
861/2006, pokiaľ ide o výdavky, ktoré vznikli členským štátom pri implementácii monitorovacích a
kontrolných systémov použiteľných pre spoločnú politiku rybného hospodárstva
19.11.2010, zväzok 53, L303
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2010:303:0003:0004:SK:PDF

Nariadenie Komisie (EÚ) č. 1055/2010 z 18. novembra 2010, ktorým sa ustanovuje zákaz lovu
čertovitých v zónach VIIIc, IX a X; vo vodách EÚ v zóne CECAF 34.1.1 plavidlami plaviacimi sa pod
vlajkou Francúzska
19.11.2010, zväzok 53, L303
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2010:303:0005:0006:SK:PDF

Nariadenie Komisie (EÚ) č. 1056/2010 z 18. novembra 2010, ktorým sa ustanovuje zákaz lovu ostroňa
bieloškvrného vo vodách EÚ zón IIa a IV plavidlami plaviacimi sa pod vlajkou Francúzska
19.11.2010, zväzok 53, L303
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2010:303:0007:0008:SK:PDF

Nariadenie Komisie (EÚ) č. 1057/2010 z 18. novembra 2010, ktorým sa ustanovujú paušálne dovozné
hodnoty na určovanie vstupných cien niektorých druhov ovocia a zeleniny
19.11.2010, zväzok 53, L303
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2010:303:0009:0010:SK:PDF

29

Nariadenie Komisie (EÚ) č. 1058/2010 z 18. novembra 2010, ktorým sa stanovujú reprezentatívne ceny v
sektore hydinového mäsa a vajec a pre vaječný albumín a ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie (ES) č.
1484/95
19.11.2010, zväzok 53, L303
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2010:303:0011:0012:SK:PDF

Nariadenie Komisie (EÚ) č. 1068/2010 z 19. novembra 2010, ktorým sa ustanovujú paušálne dovozné
hodnoty na určovanie vstupných cien niektorých druhov ovocia a zeleniny
20.11.2010, zväzok 53, L304
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2010:304:0014:0015:SK:PDF

Nariadenie Komisie (EÚ) č. 1069/2010 z 19. novembra 2010, ktorým sa menia a doĺňajú reprezentatívne
ceny a výška dodatočných dovozných ciel na niektoré produkty v sektore cukru stanovené nariadením
(EÚ) č. 867/2010 na hospodársky rok 2010/11
20.11.2010, zväzok 53, L304
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2010:304:0016:0017:SK:PDF

Nariadenie Komisie (EÚ) č. 1072/2010 z 22. novembra 2010, ktorým sa ustanovuje zákaz výlovu krevety
boreálnej vo vodách NAFO zóny 3L plavidlami plaviacimi sa pod vlajkou Litvy
23.11.2010, zväzok 53, L306
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2010:306:0068:0069:SK:PDF

Nariadenie Komisie (EÚ) č. 1073/2010 z 22. novembra 2010, ktorým sa ustanovuje zákaz výlovu tresky
tmavej v zóne IIIa a vo vodách EÚ zón IIa, IIIb, IIIc, IIId a IV plavidlami plaviacimi sa pod vlajkou
Švédska
23.11.2010, zväzok 53, L306
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2010:306:0070:0071:SK:PDF

Nariadenie Komisie (EÚ) č. 1074/2010 z 22. novembra 2010, ktorým sa ustanovujú paušálne dovozné
hodnoty na určovanie vstupných cien niektorých druhov ovocia a zeleniny
23.11.2010, zväzok 53, L306
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2010:306:0072:0073:SK:PDF

Nariadenie Komisie (EÚ) č. 1075/2010 z 22. novembra 2010, ktorým sa menia a doĺňajú reprezentatívne
ceny a výška dodatočných dovozných ciel na niektoré produkty v sektore cukru stanovené nariadením
(EÚ) č. 867/2010 na hospodársky rok 2010/11
23.11.2010, zväzok 53, L306
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2010:306:0074:0075:SK:PDF

Nariadenie Komisie (EÚ) č. 1077/2010 z 23. novembra 2010, ktorým sa ustanovuje zákaz výlovu platesy
veľkej vo vodách zóny Skagerrak plavidlami plaviacimi sa pod vlajkou Holandska
24.11.2010, zväzok 53, L308
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2010:308:0005:0006:SK:PDF

Nariadenie Komisie (EÚ) č. 1078/2010 z 23. novembra 2010, ktorým sa ustanovuje zákaz lovu
rajotvarých vo vodách EÚ zón IIa a IV plavidlami plaviacimi sa pod vlajkou Nemecka
24.11.2010, zväzok 53, L308
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2010:308:0007:0008:SK:PDF

Nariadenie Komisie (EÚ) č. 1079/2010 z 23. novembra 2010, ktorým sa ustanovujú paušálne dovozné
hodnoty na určovanie vstupných cien niektorých druhov ovocia a zeleniny
24.11.2010, zväzok 53, L308
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2010:308:0009:0010:SK:PDF

Nariadenie Komisie (EÚ) č. 1082/2010 z 24. novembra 2010, ktorým sa ustanovujú paušálne dovozné
hodnoty na určovanie vstupných cien niektorých druhov ovocia a zeleniny
25.11.2010, zväzok 53, L309
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2010:309:0001:0002:SK:PDF

Nariadenie Komisie (EÚ) č. 1083/2010 z 24. novembra 2010, ktorým sa menia a doĺňajú reprezentatívne
ceny a výška dodatočných dovozných ciel na niektoré produkty v sektore cukru stanovené nariadením
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(EÚ) č. 867/2010 na hospodársky rok 2010/11
25.11.2010, zväzok 53, L309
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2010:309:0003:0004:SK:PDF

Nariadenie Komisie (EÚ) č. 1084/2010 z 25. novembra 2010, ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie (ES) č.
612/2009, ktorým sa ustanovujú spoločné podrobné pravidlá uplatňovania vývozných náhrad za
poľnohospodárske výrobky, pokiaľ ide o nahrádzanie v colnom režime aktívny zošľachťovací styk
26.11.2010, zväzok 53, L310
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2010:310:0001:0002:SK:PDF

Nariadenie Komisie (EÚ) č. 1085/2010 z 25. novembra 2010, ktorým sa otvára a ustanovuje správa
niektorých ročných colných kvót na dovoz sladkých zemiakov, manioku a maniokového škrobu a iných
výrobkov patriacich pod číselné znaky KN 07149011 a KN 07149019 a ktorým sa mení a dopĺňa
nariadenie (EÚ) č. 1000/2010
26.11.2010, zväzok 53, L310
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2010:310:0003:0006:SK:PDF

Nariadenie Komisie (EÚ) č. 1086/2010 z 25. novembra 2010, ktorým sa ustanovujú paušálne dovozné
hodnoty na určovanie vstupných cien niektorých druhov ovocia a zeleniny
26.11.2010, zväzok 53, L310
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2010:310:0007:0008:SK:PDF

Nariadenie Komisie (EÚ) č. 1087/2010 z 25. novembra 2010, ktorým sa menia a doĺňajú reprezentatívne
ceny a výška dodatočných dovozných ciel na niektoré produkty v sektore cukru stanovené nariadením
(EÚ) č. 867/2010 na hospodársky rok 2010/11
26.11.2010, zväzok 53, L310
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2010:310:0009:0010:SK:PDF

Nariadenie Komisie (EÚ) č. 1098/2010 z 26. novembra 2010, ktorým sa do Registra chránených označení
pôvodu a chránených zemepisných označení zapisuje názov [Dresdner Christstollen/Dresdner
Stollen/Dresdner Weihnachtsstollen (CHZO)]
27.11.2010, zväzok 53, L312
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2010:312:0007:0008:SK:PDF

Nariadenie Komisie (EÚ) č. 1099/2010 z 26. novembra 2010, ktorým sa mení a dopĺňa príloha I k
nariadeniu (ES) č. 669/2009, ktorým sa vykonáva nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (ES) č.
882/2004, pokiaľ ide o zvýšenú mieru úradných kontrol pri dovoze určitých krmív a potravín
neživočíšneho pôvodu
27.11.2010, zväzok 53, L312
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2010:312:0009:0013:SK:PDF

Nariadenie Komisie (EÚ) č. 1100/2010 z 26. novembra 2010, ktorým sa počas hospodárskeho roka
2010/2011 ustanovuje výnimka z nariadenia (ES) č. 891/2009, pokiaľ ide o dovozné clá na koncesný
cukor CXL s poradovými číslami 09.4317, 09.4318, 09.4319 a 09.4320
27.11.2010, zväzok 53, L312
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2010:312:0014:0015:SK:PDF

Nariadenie Komisie (EÚ) č. 1101/2010 z 26. novembra 2010, ktorým sa ustanovujú paušálne dovozné
hodnoty na určovanie vstupných cien niektorých druhov ovocia a zeleniny
27.11.2010, zväzok 53, L312
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2010:312:0016:0017:SK:PDF

Nariadenie Komisie (EÚ) č. 1102/2010 z 26. novembra 2010 o predajných cenách obilnín v prípade prvej
jednotlivej výzvy na predloženie ponuky v rámci verejnej súťaže vyhlásenej nariadením (EÚ) č. 1017/2010
27.11.2010, zväzok 53, L312
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2010:312:0018:0019:SK:PDF

Nariadenie Komisie (EÚ) č. 1104/2010 z 29. novembra 2010, ktorým sa ustanovujú paušálne dovozné
hodnoty na určovanie vstupných cien niektorých druhov ovocia a zeleniny
30.11.2010, zväzok 53, L313
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2010:313:0008:0009:SK:PDF
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Rozhodnutia
Rozhodnutie Komisie 2010/667/EÚ zo 4. novembra 2010, ktorým sa mení a dopĺňa rozhodnutie
2007/66/ES o časovo obmedzenom pokuse týkajúcom sa zvyšovania maximálnej hmotnosti dávky
niektorých osív krmovín podľa smernice Rady 66/401/EHS [oznámené pod číslom K(2010) 7474]
05.11.2010, zväzok 53, L288
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2010:288:0023:0023:SK:PDF

Rozhodnutie Komisie 2010/668/EÚ zo 4. novembra 2010, ktorým sa z financovania Európskou
úniou vylučujú niektoré výdavky vynaložené členskými štátmi v rámci Záručnej sekcie
Európskeho poľnohospodárskeho usmerňovacieho a záručného fondu (EPUZF), v rámci
Európskeho poľnohospodárskeho záručného fondu (EPZF) a Európskeho poľnohospodárskeho
fondu pre rozvoj vidieka (EPFRV) [oznámené pod číslom K(2010) 7555]
05.11.2010, zväzok 53, L288
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2010:288:0024:0040:SK:PDF

Rozhodnutie Komisie 2010/671/EÚ z 5. novembra 2010, ktorým sa členským štátom povoľuje predĺžiť
dočasné povolenia udelené v súvislosti s novou účinnou látkou spirotetramat [oznámené pod číslom
K(2010) 7437]
06.11.2010, zväzok 53, L290
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2010:290:0049:0050:SK:PDF

Rozhodnutie Komisie 2010/672/EÚ z 5. novembra 2010, ktorým sa v zásade uznáva úplnosť
dokumentácie predloženej na podrobné preskúmanie s cieľom možného zaradenia penflufénu a
fluxapyroxadu do prílohy I k smernici Rady 91/414/EHS [oznámené pod číslom K(2010) 7439]
06.11.2010, zväzok 53, L290
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2010:290:0051:0052:SK:PDF

Rozhodnutie Rady 2010/674/EÚ z 26. júla 2010 o podpise a predbežnom vykonávaní Dohody medzi
Európskou úniou, Islandom, Lichtenštajnskom a Nórskom o finančnom mechanizme EHP na obdobie
rokov 2009 – 2014, Dohody medzi Európskou úniou a Nórskom o nórskom finančnom mechanizme na
obdobie rokov 2009 – 2014, dodatkového protokolu k Dohode medzi Európskym hospodárskym
spoločenstvom a Islandom, ktorý sa týka osobitných ustanovení uplatniteľných na dovoz určitých rýb a
produktov rybného hospodárstva do Európskej únie na obdobie rokov 2009 – 2014 a dodatkového
protokolu k Dohode medzi Európskym hospodárskym spoločenstvom a Nórskom, ktorý sa týka
osobitných ustanovení uplatniteľných na dovoz určitých rýb a produktov rybného hospodárstva do
Európskej únie na obdobie rokov 2009 – 2014
09.11.2010, zväzok 53, L291
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2010:291:0001:0003:SK:PDF

Rozhodnutie Komisie 2010/678/EÚ z 5. novembra 2010 o finančnom príspevku Únie na koordinovaný
program monitorovania prevalencie Listeria monocytogenes v určitých potravinách určených na priamu
spotrebu, ktorý sa má vykonať v členských štátoch [oznámené pod číslom K(2010) 7516]
10.11.2010, zväzok 53, L292
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2010:292:0040:0054:SK:PDF

Rozhodnutie Komisie 2010/680/EÚ z 9. novembra 2010, ktorým sa Bulharsko, Česká republika, Dánsko,
Nemecko, Estónsko, Írsko, Španielsko, Francúzsko, Cyprus, Lotyšsko, Litva, Malta, Holandsko, Poľsko,
Slovinsko, Slovensko, Fínsko, Švédsko a Spojené kráľovstvo oslobodzujú od povinnosti uplatňovať na
niektoré druhy smernice Rady 66/401/EHS, 66/402/EHS, 68/193/EHS, 1999/105/ES, 2002/54/ES,
2002/55/ES a 2002/57/ES týkajúce sa uvádzania osiva krmovín, osiva obilnín, materiálu na vegetatívne
rozmnožovanie viniča, množiteľského materiálu lesných kultúr, osiva repy, osiva zelenín a osiva olejnín a
priadnych rastlín na trh [oznámené pod číslom K(2010) 7578]
10.11.2010, zväzok 53, L292
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2010:292:0057:0064:SK:PDF

Rozhodnutie Komisie 2010/684/EÚ z 10. novembra 2010, ktorým sa mení a dopĺňa časť 1 prílohy E k
smernici Rady 92/65/EHS, pokiaľ ide o vzor veterinárneho osvedčenia pre zvieratá z
poľnohospodárskych podnikov [oznámené pod číslom K(2010) 7640]
11.11.2010, zväzok 53, L293
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http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2010:293:0062:0066:SK:PDF

Rozhodnutie Komisie 2010/692/EÚ z 15. novembra 2010, ktorým sa uznáva plná prevádzkyschopnosť
lotyšskej databázy hovädzieho dobytka [oznámené pod číslom K(2010) 7782]
17.11.2010, zväzok 53, L299
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2010:299:0045:0045:SK:PDF

Rozhodnutie Komisie 2010/695/EÚ zo 17. novembra 2010, ktorým sa menia a dopĺňajú prílohy k
rozhodnutiu 93/52/EHS, pokiaľ ide o uznanie Estónska, Lotyšska a autonómneho spoločenstva
Baleárskych ostrovov v Španielsku za oblasti úradne bez výskytu brucelózy (B. melitensis), a ktorým sa
menia a dopĺňajú prílohy I a II k rozhodnutiu 2003/467/ES, pokiaľ ide o vyhlásenie Estónska za oblasť
úradne bez výskytu tuberkulózy a brucelózy u hovädzieho dobytka [oznámené pod číslom K(2010) 7856]
19.11.2010, zväzok 53, L303
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2010:303:0014:0017:SK:PDF

Rozhodnutie Komisie 2010/709/EÚ z 22. novembra 2010, ktorým sa zriaďuje Výbor Európskej únie pre
environmentálne označovanie [oznámené pod číslom K(2010) 7961]
24.11.2010, zväzok 53, L308
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2010:308:0053:0053:SK:PDF

Rozhodnutie Komisie 2010/711/EÚ z 23. novembra 2010 o dodatočnom finančnom príspevku Únie na
rok 2010 na výdavky, ktoré vznikli členským štátom pri určitých projektoch kontroly, inšpekcie a dohľadu
v oblasti rybného hospodárstva [oznámené pod číslom K(2010) 7996]
25.11.2010, zväzok 53, L309
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2010:309:0007:0017:SK:PDF

Rozhodnutie Komisie 2010/712/EÚ z 23. novembra 2010, ktorým sa schvaľujú ročné a viacročné
programy a finančný príspevok Únie na eradikáciu, kontrolu a monitorovanie určitých chorôb zvierat a
zoonóz predložené členskými štátmi na rok 2011 a nasledujúce roky [oznámené pod číslom K(2010) 8125]
25.11.2010, zväzok 53, L309
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2010:309:0018:0030:SK:PDF

Rozhodnutie Komisie 2010/714/EÚ z 25. novembra 2010, ktorým sa mení a dopĺňa rozhodnutie
2004/4/ES, ktorým sa členské štáty oprávňujú dočasne prijať mimoriadne opatrenia proti šíreniu
Pseudomonas solanacearum (Smith) Smith vo vzťahu k Egyptu [oznámené pod číslom K(2010) 8185]
26.11.2010, zväzok 53, L310
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2010:310:0014:0015:SK:PDF

Rozhodnutie Komisie 2010/715/EÚ z 25. novembra 2010, ktorým sa povoľuje uvedenie fosforečnanu
amónno-železnatého ako novej zložky potravín na trh v súlade s nariadením Európskeho parlamentu a
Rady (ES) č. 258/97 [oznámené pod číslom K(2010) 8191]
26.11.2010, zväzok 53, L310
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2010:310:0016:0017:SK:PDF

Rozhodnutie Komisie 2010/721/EÚ z 26. novembra 2010 o schválení účtov určitých platobných agentúr
vo Francúzsku, pokiaľ ide o výdavky financované z Európskeho poľnohospodárskeho fondu pre rozvoj
vidieka (EPFRV) za rozpočtový rok 2008 [oznámené pod číslom K(2010) 8220]
27.11.2010, zväzok 53, L312
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2010:312:0023:0024:SK:PDF

Rozhodnutie Komisie 2010/722/EÚ z 26. novembra 2010 o schválení účtov určitých platobných agentúr
v Nemecku a Španielsku, pokiaľ ide o výdavky financované z Európskeho poľnohospodárskeho fondu
pre rozvoj vidieka (EPFRV) za rozpočtový rok 2009 [oznámené pod číslom K(2010) 8223]
27.11.2010, zväzok 53, L312
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2010:312:0025:0029:SK:PDF

Rozhodnutie Komisie z 26. novembra 2010, o pozícii Európskej únie k zmene a doplneniu prílohy 6 k
Dohode medzi Európskym spoločenstvom a Švajčiarskou konfederáciou o obchode s
poľnohospodárskymi výrobkami
27.11.2010, zväzok 53, L312
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2010:312:0031:0044:SK:PDF
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Rozhodnutie Komisie 2010/725/EÚ z 26. novembra 2010, ktorým sa mení a dopĺňa príloha I k
rozhodnutiu 2006/766/ES, pokiaľ ide o názov a údaj týkajúci sa Čile v zozname tretích krajín, z ktorých
je povolený dovoz živých, mrazených alebo spracovaných lastúrnikov, ostnatokožcov, plášťovcov a
morských ulitníkov určených na ľudskú spotrebu [oznámené pod číslom K(2010) 8259]
27.11.2010, zväzok 53, L312
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2010:312:0045:0046:SK:PDF

Smernice
Smernica Komisie 2010/71/EÚ zo 4. novembra 2010, ktorou sa mení a dopĺňa smernica Európskeho
parlamentu a Rady 98/8/ES s cieľom zaradiť metoflutrín ako aktívnu látku do prílohy I k uvedenej
smernici
05.11.2010, zväzok 53, L288
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2010:288:0017:0019:SK:PDF

Smernica Komisie 2010/72/EÚ zo 4. novembra 2010, ktorou sa mení a dopĺňa smernica Európskeho
parlamentu a Rady 98/8/ES s cieľom zaradiť spinosad ako aktívnu látku do prílohy I k uvedenej smernici
05.11.2010, zväzok 53, L288
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2010:288:0020:0022:SK:PDF

Smernica Komisie 2010/74/EÚ z 9. novembra 2010, ktorou sa mení a dopĺňa smernica Európskeho
parlamentu a Rady 98/8/ES s cieľom rozšíriť zoznam v prílohe I k uvedenej smernici o použitie aktívnej
látky oxid uhličitý vo výrobkoch typu 18
10.11.2010, zväzok 53, L292
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2010:292:0036:0038:SK:PDF

Smernica Komisie 2010/77/EÚ z 10. novembra 2010, ktorou sa mení a dopĺňa smernica Rady
91/414/EHS, pokiaľ ide o dátumy skončenia platnosti zaradenia určitých účinných látok do prílohy I
11.11.2010, zväzok 53, L293
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2010:293:0048:0057:SK:PDF

Smernica Komisie 2010/81/EÚ z 25. novembra 2010, ktorou sa mení a dopĺňa smernica Rady
91/414/EHS, pokiaľ ide o rozšírenie použitia účinnej látky 2-fenylfenol
26.11.2010, zväzok 53, L310
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2010:310:0011:0013:SK:PDF

Smernica Komisie 2010/82/EÚ z 29. novembra 2010, ktorou sa mení a dopĺňa smernica Rady
91/414/EHS, pokiaľ ide o rozšírenie použitia účinnej látky tetrakonazolu
30.11.2010, zväzok 53, L313
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2010:313:0010:0011:SK:PDF

Medzinárodné dohody
Rozhodnutie Komisie 2010/675/EÚ z 8. novembra 2010 o nezaradení niektorých látok do prílohy I, IA
alebo IB k smernici Európskeho parlamentu a Rady 98/8/ES o uvádzaní biocídnych výrobkov na trh
[oznámené pod číslom K(2010) 7579]
09.11.2010, zväzok 53, L291
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2010:291:0047:0048:SK:PDF

Rozhodnutie Rady 2010/676/EÚ z 8. novembra 2010 o podpise Dohody vo forme výmeny listov medzi
Európskou úniou a Nórskym kráľovstvom o dodatočných obchodných preferenciách v oblasti
poľnohospodárskych výrobkov na základe článku 19 Dohody o Európskom hospodárskom priestore v
mene Únie
10.11.2010, zväzok 53, L292
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2010:292:0001:0001:SK:PDF
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Korigendá
Korigendum k nariadeniu Komisie (EÚ) č. 37/2010 z 22. decembra 2009 o farmakologicky účinných
látkach a ich klasifikácii, pokiaľ ide o maximálne limity rezíduí v potravinách živočíšneho pôvodu (Ú. v.
EÚ L 15, 20.1.2010)
11.11.2010, zväzok 53, L293
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2010:293:0072:0072:SK:PDF

Korigendum k nariadeniu Komisie (EÚ) č. 969/2010 z 27. októbra 2010 o vydávaní dovozných povolení
na ryžu v rámci colných kvót otvorených nariadením (ES) č. 327/98 na čiastkové obdobie mesiaca
októbra 2010 (Ú. v. EÚ L 282, 28.10.2010)
13.11.2010, zväzok 53, L296
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2010:296:0019:0020:SK:PDF
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DECEMBER 2010
Nariadenia
Nariadenie Komisie (EÚ) č. 1106/2010 z 30. novembra 2010, ktorým sa ustanovuje zoznam
opatrení, ktoré sa majú vyňať z uplatňovania nariadenia Rady (ES) č. 485/2008 o kontrole
opatrení tvoriacich súčasť systému financovania Európskeho poľnohospodárskeho záručného
fondu, vykonávaných členskými štátmi
1.12.2010, zväzok 53, L315
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2010:315:0016:0017:SK:PDF

Nariadenie Komisie (EÚ) č. 1107/2010 z 30. novembra 2010, ktorým sa do Registra chránených označení
pôvodu a chránených zemepisných označení zapisujú názvy [Pimiento de Gernika alebo Gernikako
Piperra (CHZO)]
1.12.2010, zväzok 53, L315
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2010:315:0018:0019:SK:PDF

Nariadenie Komisie (EÚ) č. 1108/2010 z 30. novembra 2010, ktorým sa schvaľuje väčšia zmena
špecifikácie názvu zapísaného do Registra chránených označení pôvodu a chránených zemepisných
označení [Castagna del Monte Amiata (CHZO)]
1.12.2010, zväzok 53, L315
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2010:315:0020:0021:SK:PDF

Nariadenie Komisie (EÚ) č. 1109/2010 z 30. novembra 2010, ktorým sa ustanovujú paušálne dovozné
hodnoty na určovanie vstupných cien niektorých druhov ovocia a zeleniny
1.12.2010, zväzok 53, L315
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2010:315:0022:0023:SK:PDF

Nariadenie Komisie (EÚ) č. 1110/2010 z 30. novembra 2010, ktorým sa stanovujú dovozné clá v sektore
obilnín uplatniteľné od 1. decembra 2010
1.12.2010, zväzok 53, L315
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2010:315:0024:0026:SK:PDF

Nariadenie Komisie (EÚ) č. 1111/2010 z 30. novembra 2010, ktorým sa menia a doĺňajú reprezentatívne
ceny a výška dodatočných dovozných ciel na niektoré produkty v sektore cukru stanovené nariadením
(EÚ) č. 867/2010 na hospodársky rok 2010/11
1.12.2010, zväzok 53, L315
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2010:315:0027:0028:SK:PDF

Nariadenie Komisie (EÚ) č. 1112/2010 z 1. decembra 2010, ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie (ES) č.
793/2006, ktorým sa ustanovujú určité podrobné pravidlá uplatňovania nariadenia Rady (ES) č. 247/2006
o osobitných opatreniach v oblasti poľnohospodárstva v najvzdialenejších regiónoch Únie
2.12.2010, zväzok 53, L316
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2010:316:0001:0001:SK:PDF

Nariadenie Komisie (EÚ) č. 1113/2010 z 1. decembra 2010, ktorým sa stanovujú koeficienty uplatniteľné
na obilniny vyvážané vo forme škótskej whisky na obdobie 2010/2011
2.12.2010, zväzok 53, L316
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2010:316:0002:0003:SK:PDF

Nariadenie Komisie (EÚ) č. 1115/2010 z 1. decembra 2010, ktorým sa ustanovujú paušálne dovozné
hodnoty na určovanie vstupných cien niektorých druhov ovocia a zeleniny
2.12.2010, zväzok 53, L316
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2010:316:0007:0008:SK:PDF

Nariadenie Komisie (EÚ) č. 1116/2010 z 2. decembra 2010, ktorým sa ustanovujú indexy uplatniteľné na
obilniny vyvážané vo forme írskej whisky na obdobie 2010/2011
3.12.2010, zväzok 53, L317
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2010:317:0001:0002:SK:PDF

Nariadenie Komisie (EÚ) č. 1117/2010 z 2. decembra 2010 o povolení prípravku z kyseliny citrónovej,
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kyseliny sorbovej, tymolu a vanilínu ako kŕmnej doplnkovej látky pre odstavčatá (držiteľ povolenia
Vetagro SpA)
3.12.2010, zväzok 53, L317
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2010:317:0003:0004:SK:PDF

Nariadenie Komisie (EÚ) č. 1118/2010 z 2. decembra 2010 o povolení diklazurilu ako kŕmnej doplnkovej
látky pre kurčatá na výkrm (držiteľ povolenia: Janssen Pharmaceutica N.V.), ktorým sa mení a dopĺňa
nariadenie (ES) č. 2430/1999
3.12.2010, zväzok 53, L317
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2010:317:0005:0008:SK:PDF

Nariadenie Komisie (EÚ) č. 1119/2010 z 2. decembra 2010, ktoré sa týka povolenia používania
Saccharomyces cerevisiae MUCL 39885 ako kŕmnej doplnkovej látky pre dojnice a kone a ktorým sa mení
a dopĺňa rozhodnutie (ES) č. 1520/2007 (držiteľ povolenia Prosol SpA)
3.12.2010, zväzok 53, L317
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2010:317:0009:0011:SK:PDF

Nariadenie Komisie (EÚ) č. 1120/2010 z 2. decembra 2010 o povolení Pediococcus acidilactici CNCM
MA 18/5M ako kŕmnej doplnkovej látky pre odstavčatá (držiteľ povolenia Lallemand SAS)
3.12.2010, zväzok 53, L317
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2010:317:0012:0013:SK:PDF

Nariadenie Komisie (EÚ) č. 1121/2010 z 2. decembra 2010, ktorým sa do Registra chránených označení
pôvodu a chránených zemepisných označení zapisuje názov [Edam Holland (CHZO)]
3.12.2010, zväzok 53, L317
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2010:317:0014:0021:SK:PDF

Nariadenie Komisie (EÚ) č. 1122/2010 z 2. decembra 2010, ktorým sa do Registra chránených označení
pôvodu a chránených zemepisných označení zapisuje názov [Gouda Holland (CHZO)]
3.12.2010, zväzok 53, L317
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2010:317:0022:0029:SK:PDF

Nariadenie Komisie (EÚ) č. 1123/2010 z 2. decembra 2010, ktorým sa ustanovujú paušálne dovozné
hodnoty na určovanie vstupných cien niektorých druhov ovocia a zeleniny
3.12.2010, zväzok 53, L317
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2010:317:0030:0031:SK:PDF

Nariadenie Rady (EÚ) č. 1124/2010 z 29. novembra 2010, ktorým sa na rok 2011 stanovujú rybolovné
možnosti pre určité populácie rýb a skupiny populácií rýb v Baltskom mori
4.12.2010, zväzok 53, L318
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2010:318:0001:0009:SK:PDF

Nariadenie Komisie (EÚ) č. 1125/2010 z 3. decembra 2010, ktorým sa určujú intervenčné strediská pre
obilniny a ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie (ES) č. 1173/2009
4.12.2010, zväzok 53, L318
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2010:318:0010:0013:SK:PDF

Nariadenie Komisie (EÚ) č. 1128/2010 z 30. novembra 2010, ktorým sa ustanovuje zákaz lovu merlúzy
európskej v zónach VI a VII, vo vodách EÚ a v medzinárodných vodách zóny Vb a v medzinárodných
vodách zón XII a XIV plavidlami plaviacimi sa pod vlajkou Holandska
4.12.2010, zväzok 53, L318
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2010:318:0016:0017:SK:PDF

Nariadenie Komisie (EÚ) č. 1129/2010 z 30. novembra 2010, ktorým sa ustanovuje zákaz lovu
mieňovcov rodu Phycis vo vodách Spoločenstva a vodách, na ktoré sa nevzťahuje suverenita alebo
jurisdikcia tretích krajín zón VIII a IX plavidlami plaviacimi sa pod vlajkou Španielska
4.12.2010, zväzok 53, L318
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2010:318:0018:0019:SK:PDF

Nariadenie Komisie (EÚ) č. 1130/2010 z 30. novembra 2010, ktorým sa ustanovuje zákaz lovu halibuta
tmavého vo vodách EÚ zón IIa a IV a vo vodách EÚ a v medzinárodných vodách zóny Vb a VI
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plavidlami plaviacimi sa pod vlajkou Francúzska
4.12.2010, zväzok 53, L318
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2010:318:0020:0021:SK:PDF

Nariadenie Komisie (EÚ) č. 1131/2010 z 30. novembra 2010, ktorým sa ustanovuje zákaz lovu tresky
škvrnitej vo vodách EU zón IIa a IV a v tej časti zóny IIIa, ktorá nie je súčasťou zón Skagerrak a
Kattegat, plavidlami plaviacimi sa pod vlajkou Švédska
4.12.2010, zväzok 53, L318
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2010:318:0022:0023:SK:PDF

Nariadenie Komisie (EÚ) č. 1132/2010 z 30. novembra 2010, ktorým sa ustanovuje zákaz výlovu ostroňa
bieloškvrného vo vodách EÚ zón IIa a IV plavidlami plaviacimi sa pod vlajkou Dánska
4.12.2010, zväzok 53, L318
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2010:318:0024:0025:SK:PDF

Nariadenie Komisie (EÚ) č. 1133/2010 z 30. novembra 2010, ktorým sa ustanovuje zákaz lovu tresky
škvrnitej vo vodách ES podoblastí 22 – 24 plavidlami plaviacimi sa pod vlajkou Fínska
4.12.2010, zväzok 53, L318
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2010:318:0026:0027:SK:PDF

Nariadenie Komisie (EÚ) č. 1134/2010 z 30. novembra 2010, ktorým sa ustanovuje zákaz lovu
mieňovcov rodu Phycis vo vodách Spoločenstva a vodách, na ktoré sa nevzťahuje suverenita alebo
jurisdikcia tretích krajín zón VIII a IX, plavidlami plaviacimi sa pod vlajkou Portugalska
4.12.2010, zväzok 53, L318
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2010:318:0028:0029:SK:PDF

Nariadenie Komisie (EÚ) č. 1135/2010 z 3. decembra 2010, ktorým sa ustanovujú paušálne dovozné
hodnoty na určovanie vstupných cien niektorých druhov ovocia a zeleniny
4.12.2010, zväzok 53, L318
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2010:318:0030:0031:SK:PDF

Nariadenie Komisie (EÚ) č. 1136/2010 zo 6. decembra 2010, ktorým sa ustanovujú paušálne dovozné
hodnoty na určovanie vstupných cien niektorých druhov ovocia a zeleniny
7.12.2010, zväzok 53, L320
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2010:320:0001:0002:SK:PDF

Nariadenie Komisie (EÚ) č. 1140/2010 zo 7. decembra 2010, ktorým sa v hospodárskom roku 2010/2011
rozdelí 5000 ton krátkeho ľanového vlákna a konopného vlákna na národné garantované množstvá medzi
Dánskom, Gréckom, Írskom, Luxemburskom a Talianskom
8.12.2010, zväzok 53, L322
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2010:322:0009:0009:SK:PDF

Nariadenie Komisie (EÚ) č. 1141/2010 zo 7. decembra 2010, ktorým sa ustanovuje postup na obnovenie
zaradenia druhej skupiny účinných látok do prílohy I k smernici Rady 91/414/EHS a vytvára zoznam
takýchto látok
8.12.2010, zväzok 53, L322
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2010:322:0010:0019:SK:PDF

Nariadenie Komisie (EÚ) č. 1142/2010 zo 7. decembra 2010, ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie (ES) č.
1266/2007, pokiaľ ide o obdobie uplatňovania prechodných opatrení týkajúcich sa podmienok vyňatia
určitých druhov zvierat zo zákazu presunu stanoveného v smernici Rady 2000/75/ES
8.12.2010, zväzok 53, L322
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2010:322:0020:0021:SK:PDF

Nariadenie Komisie (EÚ) č. 1144/2010 z 3. decembra 2010, ktorým sa ustanovuje zákaz lovu mieňa
lemovaného vo vodách EÚ a v medzinárodných vodách zón V, VI a VII plavidlami plaviacimi sa pod
vlajkou Spojeného kráľovstva
8.12.2010, zväzok 53, L322
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2010:322:0024:0025:SK:PDF

Nariadenie Komisie (EÚ) č. 1145/2010 z 3. decembra 2010, ktorým sa ustanovuje zákaz lovu mieňa
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lemovaného vo vodách EÚ a v medzinárodných vodách zón V, VI a VII plavidlami plaviacimi sa pod
vlajkou Španielska
8.12.2010, zväzok 53, L322
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2010:322:0026:0027:SK:PDF

Nariadenie Komisie (EÚ) č. 1146/2010 z 3. decembra 2010, ktorým sa ustanovuje zákaz lovu platesy
veľkej vo vodách zón VIII, IX a X a vo vodách EÚ zóny 34.1.1 CECAF plavidlami plaviacimi sa pod
vlajkou Španielska
8.12.2010, zväzok 53, L322
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2010:322:0028:0029:SK:PDF

Nariadenie Komisie (EÚ) č. 1147/2010 z 3. decembra 2010, ktorým sa ustanovuje zákaz lovu tresky
škvrnitej v zóne 3M vo vodách NAFO plavidlami plaviacimi sa pod vlajkou Estónska
8.12.2010, zväzok 53, L322
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2010:322:0030:0031:SK:PDF

Nariadenie Komisie (EÚ) č. 1148/2010 z 3. decembra 2010, ktorým sa ustanovuje zákaz lovu tresky
škvrnitej v zóne 3M vo vodách NAFO plavidlami plaviacimi sa pod vlajkou Španielska
8.12.2010, zväzok 53, L322
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2010:322:0032:0033:SK:PDF

Nariadenie Komisie (EÚ) č. 1149/2010 z 3. decembra 2010, ktorým sa ustanovuje zákaz lovu
stuhochvosta čierneho vo vodách Spoločenstva a vo vodách zón V, VI, VII a XII, na ktoré sa nevzťahuje
suverenita alebo jurisdikcia tretích krajín, plavidlami plaviacimi sa pod vlajkou Španielska
8.12.2010, zväzok 53, L322
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2010:322:0034:0035:SK:PDF

Nariadenie Komisie (EÚ) č. 1150/2010 zo 7. decembra 2010, ktorým sa ustanovujú paušálne dovozné
hodnoty na určovanie vstupných cien niektorých druhov ovocia a zeleniny
8.12.2010, zväzok 53, L322
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2010:322:0036:0037:SK:PDF

Nariadenie Komisie (EÚ) č. 1153/2010 z 8. decembra 2010, ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie (EÚ) č.
175/2010 predĺžením obdobia uplatňovania opatrení na kontrolu zvýšenej mortality ustríc druhu
(Crassostrea gigas)
9.12.2010, zväzok 53, L324
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2010:324:0039:0039:SK:PDF

Nariadenie Komisie (EÚ) č. 1154/2010 z 8. decembra 2010, ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie (ES) č.
1580/2007, pokiaľ ide o spúšťaciu úroveň dodatočných ciel na hrušky, citróny, jablká a cukety
9.12.2010, zväzok 53, L324
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2010:324:0040:0041:SK:PDF

Nariadenie Komisie (EÚ) č. 1156/2010 z 8. decembra 2010, ktorým sa ustanovujú paušálne dovozné
hodnoty na určovanie vstupných cien niektorých druhov ovocia a zeleniny
9.12.2010, zväzok 53, L324
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2010:324:0045:0046:SK:PDF

Nariadenie Komisie (EÚ) č. 1161/2010 z 9. decembra 2010 o zamietnutí povolenia zdravotného tvrdenia
o potravinách iného ako sú tie, ktoré odkazujú na zníženie rizika ochorenia a na vývoj a zdravie detí
10.12.2010, zväzok 53, L326
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2010:326:0059:0060:SK:PDF

Nariadenie Komisie (EÚ) č. 1162/2010 z 9. decembra 2010, ktorým sa zamieta povolenie určitých
zdravotných tvrdení o potravinách, ktoré odkazujú na zníženie rizika ochorenia a na vývoj a zdravie detí
10.12.2010, zväzok 53, L326
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2010:326:0061:0063:SK:PDF

Nariadenie Komisie (EÚ) č. 1163/2010 z 9. decembra 2010, ktorým sa do Registra chránených označení
pôvodu a chránených zemepisných označení zapisuje názov [Agneau du Périgord (CHZO)]
10.12.2010, zväzok 53, L326
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2010:326:0064:0065:SK:PDF
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Nariadenie Komisie (EÚ) č. 1164/2010 z 9. decembra 2010, ktorým sa schvaľujú väčšie zmeny a
doplnenia špecifikácie názvu zapísaného do Registra chránených označení pôvodu a chránených
zemepisných označení [Pomodoro S. Marzano dell'Agro Sarnese-Nocerino (CHOP)]
10.12.2010, zväzok 53, L326
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2010:326:0066:0067:SK:PDF

Nariadenie Komisie (EÚ) č. 1165/2010 z 9. decembra 2010, ktorým sa do Registra chránených označení
pôvodu a chránených zemepisných označení zapisuje názov [Salzwedeler Baumkuchen (CHZO)]
10.12.2010, zväzok 53, L326
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2010:326:0068:0069:SK:PDF

Nariadenie Komisie (EÚ) č. 1166/2010 z 9. decembra 2010, ktorým sa schvaľujú väčšie zmeny a
doplnenia špecifikácie názvu zapísaného do Registra chránených označení pôvodu a chránených
zemepisných označení [Agnello di Sardegna (CHZO)]
10.12.2010, zväzok 53, L326
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2010:326:0070:0071:SK:PDF

Nariadenie Komisie (EÚ) č. 1167/2010 z 9. decembra 2010, ktorým sa schvaľujú väčšie zmeny a
doplnenia špecifikácie názvu zapísaného do Registra chránených označení pôvodu a chránených
zemepisných označení [Prosciutto di Modena (CHOP)]
10.12.2010, zväzok 53, L326
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2010:326:0072:0073:SK:PDF

Nariadenie Komisie (EÚ) č. 1168/2010 z 9. decembra 2010, ktorým sa ustanovujú paušálne dovozné
hodnoty na určovanie vstupných cien niektorých druhov ovocia a zeleniny
10.12.2010, zväzok 53, L326
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2010:326:0074:0075:SK:PDF

Nariadenie Komisie (EÚ) č. 1170/2010 z 10. decembra 2010, ktorým sa schvaľujú väčšie zmeny a
doplnenia špecifikácie názvu zapísaného do Registra chránených označení pôvodu a chránených
zemepisných označení [Pancetta Piacentina (CHOP)]
11.12.2010, zväzok 53, L327
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2010:327:0026:0027:SK:PDF

Nariadenie Komisie (EÚ) č. 1171/2010 z 10. decembra 2010, ktorým sa do Registra chránených označení
pôvodu a chránených zemepisných označení zapisuje názov [Melón de La Mancha (CHZO)]
11.12.2010, zväzok 53, L327
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2010:327:0028:0029:SK:PDF

Nariadenie Komisie (EÚ) č. 1172/2010 zo 6. decembra 2010, ktorým sa ustanovuje zákaz lovu tresky
škvrnitej v zóne VIa EÚ a v medzinárodných vodách zóny Vb východne od 12° 00′ z. d. plavidlami
plaviacimi sa pod vlajkou Francúzska
11.12.2010, zväzok 53, L327
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2010:327:0030:0031:SK:PDF

Nariadenie Komisie (EÚ) č. 1173/2010 zo 6. decembra 2010, ktorým sa ustanovuje zákaz lovu mieňa
lemovaného vo vodách EÚ a v medzinárodných vodách zón V, VI a VII plavidlami plaviacimi sa pod
vlajkou Francúzska
11.12.2010, zväzok 53, L327
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2010:327:0032:0033:SK:PDF

Nariadenie Komisie (EÚ) č. 1174/2010 z 10. decembra 2010, ktorým sa ustanovujú paušálne dovozné
hodnoty na určovanie vstupných cien niektorých druhov ovocia a zeleniny
11.12.2010, zväzok 53, L327
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2010:327:0034:0035:SK:PDF

Nariadenie Komisie (EÚ) č. 1175/2010 z 10. decembra 2010 o predajných cenách obilnín v prípade
druhej jednotlivej výzvy na predloženie ponuky v rámci verejnej súťaže vyhlásenej nariadením (EÚ) č.
1017/2010
11.12.2010, zväzok 53, L327
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2010:327:0036:0037:SK:PDF
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Nariadenie Komisie (EÚ) č. 1176/2010 z 10. decembra 2010, ktorým sa stanovuje, do akej miery možno
prijať žiadosti o dovozné povolenia predložené v novembri 2010 na niektoré mliečne výrobky v rámci
určitých colných kvót otvorených nariadením (ES) č. 2535/2001
11.12.2010, zväzok 53, L327
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2010:327:0038:0039:SK:PDF

Nariadenie Komisie (EÚ) č. 1178/2010 z 13. decembra 2010, ktorým sa ustanovujú podrobné pravidlá na
vykonanie systému vývozných licencií v odvetví vajec
14.12.2010, zväzok 53, L328
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2010:328:0001:0010:SK:PDF

Nariadenie Komisie (EÚ) č. 1179/2010 z 10. decembra 2010, ktorým sa ustanovuje zákaz lovu
hlbokomorských žralokov vo vodách Spoločenstva a vo vodách, na ktoré sa nevzťahuje suverenita alebo
jurisdikcia tretích krajín zón V, VI, VII, VIII a IX plavidlami plaviacimi sa pod vlajkou Portugalska
14.12.2010, zväzok 53, L328
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2010:328:0011:0012:SK:PDF

Nariadenie Komisie (EÚ) č. 1180/2010 z 13. decembra 2010, ktorým sa ustanovujú paušálne dovozné
hodnoty na určovanie vstupných cien niektorých druhov ovocia a zeleniny
14.12.2010, zväzok 53, L328
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2010:328:0013:0014:SK:PDF

Nariadenie Komisie (EÚ) č. 1181/2010 z 13. decembra 2010, ktorým sa ustanovuje zákaz lovu sardely
európskej vo vodách zóny VIII plavidlami plaviacimi sa pod vlajkou Španielska
15.12.2010, zväzok 53, L330
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2010:330:0001:0002:SK:PDF

Nariadenie Komisie (EÚ) č. 1182/2010 z 13. decembra 2010, ktorým sa ustanovuje zákaz lovu rajotvarých
vo vodách EÚ zón IIa a IV plavidlami plaviacimi sa pod vlajkou Holandska
15.12.2010, zväzok 53, L330
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2010:330:0003:0004:SK:PDF

Nariadenie Komisie (EÚ) č. 1183/2010 zo 14. decembra 2010, ktorým sa ustanovujú paušálne dovozné
hodnoty na určovanie vstupných cien niektorých druhov ovocia a zeleniny
15.12.2010, zväzok 53, L330
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2010:330:0005:0006:SK:PDF

Nariadenie Komisie (EÚ) č. 1184/2010 zo 14. decembra 2010, ktorým sa menia a doĺňajú reprezentatívne
ceny a výška dodatočných dovozných ciel na niektoré produkty v sektore cukru stanovené nariadením
(EÚ) č. 867/2010 na hospodársky rok 2010/11
15.12.2010, zväzok 53, L330
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2010:330:0007:0008:SK:PDF

Nariadenie Komisie (EÚ) č. 1188/2010 z 15. decembra 2010, ktorým sa ustanovujú paušálne dovozné
hodnoty na určovanie vstupných cien niektorých druhov ovocia a zeleniny
16.12.2010, zväzok 53, L332
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2010:332:0033:0034:SK:PDF

Nariadenie Komisie (EÚ) č. 1189/2010 z 15. decembra 2010, ktorým sa stanovujú dovozné clá v sektore
obilnín uplatniteľné od 16. decembra 2010
16.12.2010, zväzok 53, L332
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2010:332:0035:0037:SK:PDF

Nariadenie Komisie (EÚ) č. 1192/2010 zo 16. decembra 2010, ktorým sa schvaľujú väčšie zmeny
špecifikácie názvu zapísaného do Registra chránených označení pôvodu a chránených zemepisných
označení [Ricotta Romana (CHOP)]
17.12.2010, zväzok 53, L333
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2010:333:0021:0022:SK:PDF

Nariadenie Komisie (EÚ) č. 1193/2010 zo 16. decembra 2010, ktorým sa do registra chránených označení
pôvodu a chránených zemepisných označení zapisuje názov [Maine-Anjou (CHOP)]
17.12.2010, zväzok 53, L333
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http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2010:333:0023:0024:SK:PDF

Nariadenie Komisie (EÚ) č. 1194/2010 zo 14. decembra 2010, ktorým sa ustanovuje zákaz lovu ostroňa
bieloškvrnného vo vodách EÚ a v medzinárodných vodách zón I, V, VI, VII, VIII, XII a XIV plavidlami
plaviacimi sa pod vlajkou Francúzska
17.12.2010, zväzok 53, L333
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2010:333:0025:0026:SK:PDF

Nariadenie Komisie (EÚ) č. 1195/2010 zo 14. decembra 2010, ktorým sa ustanovuje zákaz lovu tresky
škvrnitej v nórskych vodách zón I a II plavidlami plaviacimi sa pod vlajkou Portugalska
17.12.2010, zväzok 53, L333
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2010:333:0027:0028:SK:PDF

Nariadenie Komisie (EÚ) č. 1196/2010 zo 14. decembra 2010, ktorým sa ustanovuje zákaz lovu
hlbokomorských žralokov vo vodách Spoločenstva a vo vodách, na ktoré sa nevzťahuje suverenita alebo
jurisdikcia tretích krajín zóny X, plavidlami plaviacimi sa pod vlajkou Portugalska
17.12.2010, zväzok 53, L333
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2010:333:0029:0030:SK:PDF

Nariadenie Komisie (EÚ) č. 1197/2010 zo 14. decembra 2010, ktorým sa ustanovuje zákaz lovu tresky
škvrnitej v medzinárodných vodách zón I a IIb plavidlami plaviacimi sa pod vlajkou Portugalska
17.12.2010, zväzok 53, L333
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2010:333:0031:0032:SK:PDF

Nariadenie Komisie (EÚ) č. 1198/2010 zo 14. decembra 2010, ktorým sa ustanovuje zákaz lovu soley
európskej v zóne IIIa a vo vodách EÚ zón IIIb, IIIc a IIId plavidlami plaviacimi sa pod vlajkou Švédska
17.12.2010, zväzok 53, L333
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2010:333:0033:0034:SK:PDF

Nariadenie Komisie (EÚ) č. 1199/2010 zo 14. decembra 2010, ktorým sa ustanovuje zákaz lovu tresky
jednoškvrnnej v nórskych vodách zón I a II plavidlami plaviacimi sa pod vlajkou Portugalska
17.12.2010, zväzok 53, L333
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2010:333:0035:0036:SK:PDF

Nariadenie Komisie (EÚ) č. 1200/2010 zo 14. decembra 2010, ktorým sa ustanovuje zákaz lovu tresky
tmavej v nórskych vodách zón I a II plavidlami plaviacimi sa pod vlajkou Portugalska
17.12.2010, zväzok 53, L333
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2010:333:0037:0038:SK:PDF

Nariadenie Komisie (EÚ) č. 1201/2010 z 15. decembra 2010, ktorým sa ustanovuje zákaz lovu
hlbokomorských žralokov vo vodách Spoločenstva a vodách, na ktoré sa nevzťahuje suverenita ani
jurisdikcia tretích krajín zón V, VI, VII, VIII a IX, plavidlami plaviacimi sa pod vlajkou Francúzska
17.12.2010, zväzok 53, L333
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2010:333:0039:0040:SK:PDF

Nariadenie Komisie (EÚ) č. 1202/2010 z 15. decembra 2010, ktorým sa ustanovuje zákaz lovu tresky
škvrnitej vo vodách zón VIIb, VIIc, VIIe – k, VIII, IX a X a vo vodách EÚ zóny 34.1.1 CECAF (Výbor
pre rybolov v stredovýchodnom Atlantiku) plavidlami plaviacimi sa pod vlajkou Holandska
17.12.2010, zväzok 53, L333
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2010:333:0041:0042:SK:PDF

Nariadenie Komisie (EÚ) č. 1203/2010 z 15. decembra 2010, ktorým sa ustanovuje zákaz lovu makrely
atlantickej v zónach VIIIc, IX a X a vo vodách EÚ zóny 34.1.1 CECAF (Výbor pre rybolov v
stredovýchodnom Atlantiku) plavidlami plaviacimi sa pod vlajkou Španielska
17.12.2010, zväzok 53, L333
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2010:333:0043:0044:SK:PDF

Nariadenie Komisie (EÚ) č. 1205/2010 zo 16. decembra 2010, ktorým sa ustanovujú paušálne dovozné
hodnoty na určovanie vstupných cien niektorých druhov ovocia a zeleniny
17.12.2010, zväzok 53, L333
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2010:333:0047:0048:SK:PDF
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Nariadenie Komisie (EÚ) č. 1206/2010 zo 16. decembra 2010, ktorým sa stanovujú vývozné náhrady za
hovädzie a teľacie mäso
17.12.2010, zväzok 53, L333
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2010:333:0049:0052:SK:PDF

Nariadenie Komisie (EÚ) č. 1207/2010 zo 16. decembra 2010, ktorým sa stanovujú vývozné náhrady za
hydinové mäso
17.12.2010, zväzok 53, L333
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2010:333:0053:0054:SK:PDF

Nariadenie Komisie (EÚ) č. 1208/2010 zo 16. decembra 2010, ktorým sa stanovujú reprezentatívne ceny
v sektore hydinového mäsa a vajec a pre vaječný albumín a ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie (ES) č.
1484/95
17.12.2010, zväzok 53, L333
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2010:333:0055:0056:SK:PDF

Nariadenie Komisie (EÚ) č. 1209/2010 zo 16. decembra 2010, ktorým sa stanovuje minimálna predajná
cena sušeného odstredeného mlieka v prípade 12. jednotlivej výzvy na predloženie ponuky v rámci
verejnej súťaže vyhlásenej nariadením (EÚ) č. 447/2010
17.12.2010, zväzok 53, L333
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2010:333:0057:0057:SK:PDF

Nariadenie Rady (EÚ) č. 1212/2010 z 29. novembra 2010 o rozdelení rybolovných možností na základe
Dohody o partnerstve v sektore rybolovu medzi Európskym spoločenstvom a Komorským zväzom
18.12.2010, zväzok 53, L335
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2010:335:0019:0020:SK:PDF

Nariadenie Komisie (EÚ) č. 1214/2010 zo 17. decembra 2010, ktorým sa do Registra chránených
označení pôvodu a chránených zemepisných označení zapisuje názov [Carota Novella di Ispica (CHZO)]
18.12.2010, zväzok 53, L335
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2010:335:0030:0031:SK:PDF

Nariadenie Komisie (EÚ) č. 1215/2010 zo 17. decembra 2010, ktorým sa do Registra chránených
označení pôvodu a chránených zemepisných označení zapisuje názov [Montoro-Adamuz (CHOP)]
18.12.2010, zväzok 53, L335
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2010:335:0032:0033:SK:PDF

Nariadenie Komisie (EÚ) č. 1216/2010 zo 17. decembra 2010, ktorým sa schvaľujú väčšie zmeny a
doplnenia špecifikácie názvu zapísaného do Registra chránených označení pôvodu a chránených
zemepisných označení [Welsh Lamb (CHZO)]
18.12.2010, zväzok 53, L335
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2010:335:0034:0035:SK:PDF

Nariadenie Komisie (EÚ) č. 1219/2010 zo 17. decembra 2010, ktorým sa ustanovujú paušálne dovozné
hodnoty na určovanie vstupných cien niektorých druhov ovocia a zeleniny
18.12.2010, zväzok 53, L335
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2010:335:0048:0049:SK:PDF

Nariadenie Komisie (EÚ) č. 1220/2010 zo 17. decembra 2010 o predajných cenách obilnín v prípade
tretej jednotlivej výzvy na predloženie ponuky v rámci verejnej súťaže vyhlásenej nariadením (EÚ) č.
1017/2010
18.12.2010, zväzok 53, L335
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2010:335:0050:0051:SK:PDF

Nariadenie Komisie (EÚ) č. 1221/2010 zo 17. decembra 2010 o vydávaní dovozných povolení pre
žiadosti podané v priebehu prvých siedmich dní mesiaca decembra 2010 v rámci colných kvót otvorených
nariadením (ES) č. 533/2007 pre hydinové mäso
18.12.2010, zväzok 53, L335
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2010:335:0052:0053:SK:PDF

Nariadenie Komisie (EÚ) č. 1222/2010 zo 17. decembra 2010 o vydávaní dovozných povolení pre
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žiadosti podané v priebehu prvých siedmich dní mesiaca decembra 2010 v rámci colných kvót otvorených
nariadením (ES) č. 539/2007 pre niektoré výrobky v odvetví vajec a vaječného albumínu
18.12.2010, zväzok 53, L335
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2010:335:0054:0055:SK:PDF

Nariadenie Komisie (EÚ) č. 1223/2010 zo 17. decembra 2010 o vydávaní dovozných povolení pre
žiadosti podané v priebehu prvých siedmich dní mesiaca decembra 2010 v rámci colnej kvóty otvorenej
nariadením (ES) č. 1384/2007 pre hydinové mäso s pôvodom v Izraeli
18.12.2010, zväzok 53, L335
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2010:335:0056:0057:SK:PDF

Nariadenie Komisie (EÚ) č. 1224/2010 zo 17. decembra 2010 o vydávaní dovozných povolení pre
žiadosti podané v priebehu prvých siedmich dní mesiaca decembra 2010 v rámci colných kvót otvorených
nariadením (ES) č. 1385/2007 pre hydinové mäso
18.12.2010, zväzok 53, L335
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2010:335:0058:0059:SK:PDF

Nariadenie Rady (EÚ) č. 1225/2010 z 13. decembra 2010, ktorým sa stanovujú rybolovné možnosti pre
plavidlá EÚ na roky 2011 a 2012, pokiaľ ide o populácie rýb určitých hlbokomorských druhov
21.12.2010, zväzok 53, L336
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2010:336:0001:0012:SK:PDF

Nariadenie Komisie (EÚ) č. 1229/2010 z 20. decembra 2010, ktorým sa ustanovujú paušálne dovozné
hodnoty na určovanie vstupných cien niektorých druhov ovocia a zeleniny
21.12.2010, zväzok 53, L336
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2010:336:0020:0021:SK:PDF

Nariadenie Komisie (EÚ) č. 1230/2010 z 20. decembra 2010, ktorým sa menia a doĺňajú reprezentatívne
ceny a výška dodatočných dovozných ciel na niektoré produkty v sektore cukru stanovené nariadením
(EÚ) č. 867/2010 na hospodársky rok 2010/11
21.12.2010, zväzok 53, L336
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2010:336:0022:0023:SK:PDF

Nariadenie Komisie (EÚ) č. 1245/2010 z 21. decembra 2010, ktorým sa otvárajú colné kvóty Únie na
ovce, kozy, ovčie a kozie mäso na rok 2011
22.12.2010, zväzok 53, L338
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2010:338:0037:0039:SK:PDF

Nariadenie Komisie (EÚ) č. 1246/2010 z 21. decembra 2010, ktorým sa ustanovujú paušálne dovozné
hodnoty na určovanie vstupných cien niektorých druhov ovocia a zeleniny
22.12.2010, zväzok 53, L338
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2010:338:0040:0041:SK:PDF

Nariadenie Komisie (EÚ) č. 1247/2010 z 21. decembra 2010, ktorým sa menia a doĺňajú reprezentatívne
ceny a výška dodatočných dovozných ciel na niektoré produkty v sektore cukru stanovené nariadením
(EÚ) č. 867/2010 na hospodársky rok 2010/11
22.12.2010, zväzok 53, L338
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2010:338:0042:0043:SK:PDF

Nariadenie Komisie (EÚ) č. 1248/2010 z 21. decembra 2010, ktorým sa otvárajú colné kvóty na rok 2011
na dovoz určitého tovaru s pôvodom v Nórsku do Európskej únie, ktorý je výsledkom spracovania
poľnohospodárskych výrobkov zahrnutých v nariadení Rady (ES) č. 1216/2009
23.12.2010, zväzok 53, L341
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2010:341:0001:0002:SK:PDF

Nariadenie Komisie (EÚ) č. 1249/2010 z 22. decembra 2010, ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie (ES) č.
498/2007, ktorým sa stanovujú podrobné vykonávacie pravidlá nariadenia Rady (ES) č. 1198/2006 o
Európskom fonde pre rybné hospodárstvo
23.12.2010, zväzok 53, L341
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2010:341:0003:0010:SK:PDF
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Nariadenie Komisie (EÚ) č. 1252/2010 z 22. decembra 2010, ktorým sa ustanovujú paušálne dovozné
hodnoty na určovanie vstupných cien niektorých druhov ovocia a zeleniny
23.12.2010, zväzok 53, L341
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2010:341:0019:0020:SK:PDF

Nariadenie Komisie (EÚ) č. 1253/2010 z 22. decembra 2010, ktorým sa menia a doĺňajú reprezentatívne
ceny a výška dodatočných dovozných ciel na niektoré produkty v sektore cukru stanovené nariadením
(EÚ) č. 867/2010 na hospodársky rok 2010/11
23.12.2010, zväzok 53, L341
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2010:341:0021:0022:SK:PDF

Nariadenie Komisie (EÚ) č. 1254/2010 z 22. decembra 2010, ktorým sa stanovujú dovozné clá v sektore
obilnín uplatniteľné od 1. januára 2011
23.12.2010, zväzok 53, L341
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2010:341:0023:0025:SK:PDF

Nariadenie Komisie (EÚ) č. 1255/2010 z 22. decembra 2010, ktorým sa ustanovujú podrobné pravidlá
uplatňovania dovozných colných kvót na výrobky z mäsa z mladého hovädzieho dobytka („baby beef“) s
pôvodom v Bosne a Hercegovine, Chorvátsku, Bývalej juhoslovanskej republike Macedónsko, Čiernej
Hore a Srbsku
28.12.2010, zväzok 53, L342
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2010:342:0001:0014:SK:PDF

Nariadenie Rady (EÚ) č. 1256/2010 zo 17. decembra 2010, ktorým sa ustanovujú rybolovné možnosti pre
určité zásoby rýb v Čiernom mori na rok 2011
29.12.2010, zväzok 53, L343
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2010:343:0002:0004:SK:PDF

Nariadenie Rady (EÚ) č. 1258/2010 z 20. decembra 2010, ktorým sa na rybársky hospodársky rok 2011
stanovujú orientačné ceny a ceny výrobcu z Únie pre určité produkty rybného hospodárstva podľa
nariadenia (ES) č. 104/2000
29.12.2010, zväzok 53, L343
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2010:343:0006:0009:SK:PDF

Nariadenie Komisie (EÚ) č. 1260/2010 z 22. decembra 2010, ktorým sa na rok 2011 uverejňuje
nomenklatúra poľnohospodárskych výrobkov pre vývozné náhrady zavedená nariadením (EHS) č.
3846/87
29.12.2010, zväzok 53, L343
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2010:343:0017:0056:SK:PDF

Nariadenie Komisie (EÚ) č. 1262/2010 z 22. decembra 2010, ktorým sa menia a dopĺňajú nariadenia (EÚ)
č. 462/2010, (EÚ) č. 463/2010 a (EÚ) č. 464/2010, pokiaľ ide o lehotu výberových konaní na zníženie
dovozného cla na dovoz kukurice do Španielska a Portugalska a ciroku do Španielska na kvótový rok
2010, ako aj dátum uplynutia platnosti uvedených nariadení
29.12.2010, zväzok 53, L343
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2010:343:0076:0077:SK:PDF

Rozhodnutia
Rozhodnutie Komisie 2010/729/EÚ z 30. novembra 2010 o schválení účtov platobnej agentúry
Estónska, pokiaľ ide o výdavky v oblasti opatrení na rozvoj vidieka financovaných z Európskeho
poľnohospodárskeho záručného fondu (EPZF) za rozpočtový rok 2009 [oznámené pod číslom K(2010)
8275]
1.12.2010, zväzok 53, L315
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2010:315:0032:0034:SK:PDF

Rozhodnutie Komisie 2010/730/EÚ z 30. novembra 2010 o schválení účtov určitých platobných agentúr
v Nemecku, pokiaľ ide o výdavky financované z Európskeho poľnohospodárskeho záručného fondu
(EPZF) za rozpočtový rok 2009 [oznámené pod číslom K(2010) 8277]
1.12.2010, zväzok 53, L315
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http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2010:315:0035:0037:SK:PDF

Rozhodnutie Komisie 2010/732/EÚ z 30. novembra 2010, ktorým sa schvaľujú určité zmenené a
doplnené programy eradikácie a monitorovania chorôb zvierat a zoonóz na rok 2010 a ktorým sa mení a
dopĺňa rozhodnutie 2009/883/ES, pokiaľ ide o finančný príspevok Únie na programy schválené
uvedeným rozhodnutím [oznámené pod číslom K(2010) 8290]
1.12.2010, zväzok 53, L315
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2010:315:0043:0047:SK:PDF

Rozhodnutie Komisie 2010/735/EÚ z 1. decembra 2010 o finančnej pomoci Únie na rok 2011 pre určité
referenčné laboratóriá Európskej únie v oblasti zdravia zvierat a živých zvierat [oznámené pod číslom
K(2010) 8344]
2.12.2010, zväzok 53, L316
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2010:316:0017:0021:SK:PDF

Rozhodnutie Komisie 2010/736/EÚ z 1. decembra 2010 o finančnom príspevku Únie na rok 2011
určitým referenčným laboratóriám Európskej únie v oblasti kontroly krmív a potravín [oznámené pod
číslom K(2010) 8350]
2.12.2010, zväzok 53, L316
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2010:316:0022:0027:SK:PDF

Rozhodnutie Komisie 2010/749/EÚ z 2. decembra 2010, ktorým sa mení a dopĺňa rozhodnutie
2007/453/ES, pokiaľ ide o štatút Indie, Peru, Panamy a Južnej Kórey v súvislosti s BSE [oznámené pod
číslom K(2010) 8352]
4.12.2010, zväzok 53, L318
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2010:318:0047:0048:SK:PDF

Rozhodnutie Komisie z 3. decembra 2010, ktorým sa ustanovuje vyplatenie alebo spätné získanie
konečného zostatku pri ukončení programu v oblasti prechodných programov rozvoja vidieka
financovaných z Európskeho poľnohospodárskeho usmerňovacieho a záručného fondu (EPUZF) v
Estónsku, na Cypre, v Lotyšsku, v Litve, na Malte, v Poľsku a na Slovensku [oznámené pod číslom
K(2010) 8471]
4.12.2010, zväzok 53, L318
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2010:318:0049:0051:SK:PDF

Rozhodnutie Komisie 2010/761/EÚ zo 7. decembra 2010, ktorým sa menia a dopĺňajú prílohy I a II k
rozhodnutiu 2010/221/EÚ, pokiaľ ide o vnútroštátne opatrenia týkajúce sa jarnej virémie kaprov
schválené Maďarskom a Spojeným kráľovstvom [oznámené pod číslom K(2010) 8617]
8.12.2010, zväzok 53, L322
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2010:322:0047:0049:SK:PDF

Rozhodnutie Rady 2010/763/EÚ zo 6. decembra 2010 o uzavretí dohody o partnerstve v sektore
rybolovu medzi Európskou úniou a Šalamúnovými ostrovmi
9.12.2010, zväzok 53, L324
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2010:324:0048:0048:SK:PDF

Rozhodnutie Komisie 2010/764/EÚ z 8. decembra 2010 o prijatí rozhodnutia o financovaní na rok 2010
v oblasti bezpečnosti potravín [oznámené pod číslom K(2010) 8620]
9.12.2010, zväzok 53, L324
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2010:324:0049:0051:SK:PDF

Rozhodnutie Komisie 2010/772/EÚ zo 14. decembra 2010 o finančnom príspevku Únie na rok 2010 na
pokrytie výdavkov vzniknutých Nemecku, Španielsku, Francúzsku, Taliansku, Cypru a Portugalsku na
účely zneškodňovania organizmov škodlivých pre rastliny alebo rastlinné produkty [oznámené pod číslom
K(2010) 8933]
15.12.2010, zväzok 53, L330
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2010:330:0009:0013:SK:PDF

Rozhodnutie Komisie 2010/776/EÚ z 15. decembra 2010, ktorým sa mení a dopĺňa rozhodnutie
2004/211/ES, pokiaľ ide o záznamy týkajúce sa Brazílie, Kuvajtu a Sýrie v zozname tretích krajín a ich
častí, z ktorých sa povoľuje vstup živých zvierat čeľade koňovitých a spermy, vajíčok a embryí druhov
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čeľade koňovitých do Európskej únie [oznámené pod číslom K(2010) 8950]
16.12.2010, zväzok 53, L332
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2010:332:0038:0039:SK:PDF

Rozhodnutie Komisie 2010/777/EÚ z 15. decembra 2010, ktorým sa mení a dopĺňa smernica Rady
2008/90/ES za účelom rozšírenia výnimky pokiaľ ide o dovozné podmienky na množiteľský materiál
ovocných drevín a ovocné dreviny určené na výrobu ovocia z tretích krajín [oznámené pod číslom
K(2010) 8992]
16.12.2010, zväzok 53, L332
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2010:332:0040:0040:SK:PDF

Rozhodnutie Dozorného úradu EZVO č. 159/10/COL z 21. apríla 2010 o dodatočných zárukách pre
Nórsko týkajúcich sa infekčnej rinotracheitídy dobytka
16.12.2010, zväzok 53, L332
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2010:332:0043:0044:SK:PDF

Rozhodnutie Dozorného úradu EZVO č. 160/10/COL z 21. apríla 2010 o dodatočných zárukách pre
Nórsko týkajúcich sa Aujeszkého choroby
16.12.2010, zväzok 53, L332
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2010:332:0045:0046:SK:PDF

Rozhodnutie Spoločného výboru EHP č. 97/2010 z 1. októbra 2010, ktorým sa mení a dopĺňa príloha I
(Veterinárne a fytosanitárne záležitosti) k Dohode o EHP
16.12.2010, zväzok 53, L332
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2010:332:0047:0047:SK:PDF

Rozhodnutie Spoločného výboru EHP č. 98/2010 z 1. októbra 2010, ktorým sa mení a dopĺňa príloha I
(Veterinárne a fytosanitárne záležitosti) k Dohode o EHP
16.12.2010, zväzok 53, L332
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2010:332:0048:0048:SK:PDF

Rozhodnutie Spoločného výboru EHP č. 99/2010 z 1. októbra 2010, ktorým sa mení a dopĺňa príloha I
(Veterinárne a fytosanitárne záležitosti) k Dohode o EHP
16.12.2010, zväzok 53, L332
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2010:332:0049:0049:SK:PDF

Rozhodnutie Spoločného výboru EHP č. 100/2010 z 1. októbra 2010, ktorým sa mení a dopĺňa príloha II
(Technické predpisy, normy, skúšky a certifikácia) k Dohode o EHP
16.12.2010, zväzok 53, L332
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2010:332:0050:0050:SK:PDF

Rozhodnutie Komisie 2010/781/EÚ zo 16. decembra 2010, ktorým sa mení a dopĺňa smernica Rady
92/34/EHS za účelom rozšírenia výnimky, pokiaľ ide o dovozné podmienky na množiteľský materiál
ovocných drevín a ovocné dreviny určené na výrobu ovocia z tretích krajín [oznámené pod číslom
K(2010) 9015]
17.12.2010, zväzok 53, L333
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2010:333:0061:0061:SK:PDF

Rozhodnutie Komisie 2010/782/EÚ 2010/782/EÚ zo 16. decembra 2010 o dočasnej výnimke z pravidiel
pôvodu ustanovených v prílohe II k nariadeniu Rady (ES) č. 1528/2007 s cieľom zohľadniť osobitnú
situáciu v Keni, pokiaľ ide o filety z tuniaka [oznámené pod číslom K(2010) 9034]
17.12.2010, zväzok 53, L333
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2010:333:0062:0064:SK:PDF

Rozhodnutie Komisie 2010/785/EÚ zo 17. decembra 2010, ktorým sa v zásade uznáva úplnosť
dokumentácie predloženej na podrobné preskúmanie v súvislosti s možným zaradením pyriofenónu do
prílohy I k smernici Rady 91/414/EHS [oznámené pod číslom K(2010) 9076]
18.12.2010, zväzok 53, L335
http://eur-lex.europa.eu/JOHtml.do?uri=OJ:L:2010:335:SOM:SK:HTML

Rozhodnutie Komisie 2010/789/EÚ zo 17. novembra 2010 o štátnej pomoci C 1/10 – Belgicko o
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pomoci na náklady na odstránenie a likvidáciu uhynutých hospodárskych zvierat z poľnohospodárskych
podnikov Valónskeho regiónu [oznámené pod číslom K(2010) 7263]
21.12.2010, zväzok 53, L336
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2010:336:0043:0049:SK:PDF

Rozhodnutie Komisie 2010/792/EÚ z 20. decembra 2010, ktorým sa predlžuje prechodné obdobie
týkajúce sa nadobúdania poľnohospodárskej pôdy v Maďarsku
21.12.2010, zväzok 53, L336
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2010:336:0060:0061:SK:PDF

Rozhodnutie Komisie 2010/793/EÚ z 20. decembra 2010, ktorým sa mení a dopĺňa rozhodnutie
2005/1/ES, ktorým sa schvaľujú metódy klasifikácie jatočne opracovaných tiel ošípaných v Českej
republike, pokiaľ ide o obchodnú úpravu takýchto tiel [oznámené pod číslom K(2010) 9187]
21.12.2010, zväzok 53, L336
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2010:336:0062:0062:SK:PDF

Rozhodnutie Spoločného veterinárneho výboru 2010/797/EÚ zriadeného Dohodou medzi Európskym
spoločenstvom a Švajčiarskou konfederáciou o obchode s poľnohospodárskymi výrobkami č. 1/2010 z 1.
decembra 2010 o zmene a doplnení dodatkov 1, 2, 5, 6, 10 a 11 k prílohe 11 k dohode
22.12.2010, zväzok 53, L338
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2010:338:0050:0059:SK:PDF

Nariadenie Rady (EÚ) č. 1263/2010 z 20. decembra 2010 o rozdelení rybolovných možností na základe
protokolu, ktorým sa ustanovujú rybolovné možnosti a finančný príspevok ustanovený v Dohode o
partnerstve v sektore rybolovu medzi Európskym spoločenstvom a Seychelskou republikou
30.12.2010, zväzok 53, L345
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2010:345:0020:0021:SK:PDF

Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 1234/2010 z 15. decembra 2010, ktorým sa mení a
dopĺňa nariadenie Rady (ES) č. 1234/2007 (nariadenie o jednotnej spoločnej organizácii trhov), pokiaľ ide
o pomoc udelenú v rámci nemeckého monopolu na alkohol
30.12.2010, zväzok 53, L346
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2010:346:0011:0012:SK:PDF

Smernice
Smernica Komisie 2010/83/EÚ z 30. novembra 2010, ktorou sa mení a dopĺňa smernica Rady
91/414/EHS s cieľom zaradiť napropamid medzi účinné látky
1.12.2010, zväzok 53, L315
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2010:315:0029:0031:SK:PDF

Smernica Komisie 2010/85/EÚ z 2. decembra 2010, ktorou sa mení a dopĺňa smernica Rady
91/414/EHS s cieľom zaradiť fosfid zinočnatý ako účinnú látku a ktorou sa mení a dopĺňa rozhodnutie
2008/941/ES
3.12.2010, zväzok 53, L317
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2010:317:0032:0035:SK:PDF

Smernica Komisie 2010/86/EÚ z 2. decembra 2010, ktorou sa mení a dopĺňa smernica Rady
91/414/EHS s cieľom zaradiť haloxyfop-P medzi účinné látky
3.12.2010, zväzok 53, L317
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2010:317:0036:0038:SK:PDF

Smernica Komisie 2010/87/EÚ z 3. decembra 2010, ktorou sa mení a dopĺňa smernica Rady
91/414/EHS s cieľom zaradiť fenbukonazol medzi účinné látky a ktorou sa mení a dopĺňa rozhodnutie
2008/934/ES
4.12.2010, zväzok 53, L318
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2010:318:0032:0035:SK:PDF

Smernica Komisie 2010/89/EÚ zo 6. novembra 2010, ktorou sa mení a dopĺňa smernica Rady
91/414/EHS s cieľom zaradiť chinmerak medzi účinné látky a ktorou sa mení a dopĺňa rozhodnutie
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2008/934/ES
7.12.2010, zväzok 53, L320
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2010:320:0003:0006:SK:PDF

Smernica Komisie 2010/90/EÚ zo 7. decembra 2010, ktorou sa mení a dopĺňa smernica Rady
91/414/EHS s cieľom zaradiť pyridabén medzi účinné látky a ktorou sa mení a dopĺňa rozhodnutie
2008/934/ES
8.12.2010, zväzok 53, L322
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2010:322:0038:0041:SK:PDF

Smernica Komisie 2010/91/EÚ z 10. decembra 2010, ktorou sa mení a dopĺňa smernica Rady
91/414/EHS s cieľom zaradiť metosulam medzi účinné látky a ktorou sa mení a dopĺňa rozhodnutie
2008/934/ES
11.12.2010, zväzok 53, L327
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2010:327:0040:0043:SK:PDF

Smernica Komisie 2010/92/EÚ z 21. decembra 2010, ktorou sa mení a dopĺňa smernica Rady
91/414/EHS s cieľom zaradiť bromukonazol medzi účinné látky
22.12.2010, zväzok 53, L338
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2010:338:0044:0046:SK:PDF

Medzinárodné dohody
Rozhodnutie Rady 2010/717/EÚ z 8. novembra 2010 o schválení zmien a doplnení k Dohovoru o
budúcej mnohostrannej spolupráci v oblasti rybárstva v severozápadnom Atlantiku v mene Európskej
únie
7.12.2010, zväzok 53, L321
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2010:321:0001:0019:SK:PDF

Rozhodnutie Rady 2010/814/EÚ z 20. decembra 2010 o podpise v mene Európskej únie a predbežnom
vykonávaní protokolu, ktorým sa ustanovujú rybolovné možnosti a finančný príspevok ustanovený v
Dohode o partnerstve v sektore rybolovu medzi Európskym spoločenstvom a Seychelskou republikou
30.12.2010, zväzok 53, L345
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2010:345:0001:0002:SK:PDF

Protokol, ktorým sa ustanovujú rybolovné možnosti a finančný príspevok ustanovený v Dohode o
partnerstve v sektore rybolovu medzi Európskym spoločenstvom a Seychelskou republikou
30.12.2010, zväzok 53, L345
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2010:345:0003:0019:SK:PDF

Korigendá
Korigendum k smernici Komisie 2010/89/EÚ zo 6. novembra 2010, ktorou sa mení a dopĺňa smernica
Rady 91/414/EHS s cieľom zaradiť chinmerak medzi účinné látky a ktorou sa mení a dopĺňa rozhodnutie
2008/934/ES ( Ú. v. EÚ L 320, 7.12.2010)
8.12.2010, zväzok 53, L322
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2010:322:0050:0050:SK:PDF

Korigendum k nariadeniu Komisie (EÚ) č. 772/2010 z 1. septembra 2010, ktorým sa mení a dopĺňa
nariadenie (ES) č. 555/2008, ktorým sa ustanovujú podrobné pravidlá vykonávania nariadenia Rady (ES)
č. 479/2008 o spoločnej organizácii trhu s vínom, pokiaľ ide o podporné programy, obchod s tretími
krajinami, výrobný potenciál a kontroly vo vinárskom sektore (Ú. v. EÚ L 232, 2.9.2010)
29.12.2010, zväzok 53, L343
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2010:343:0079:0079:SK:PDF

Korigendum k nariadeniu Komisie (ES) č. 1242/2008 z 8. decembra 2008, ktorým sa stanovuje typológia
Spoločenstva pre poľnohospodárske podniky (Ú. v. EÚ L 335, 13.12.2008)
30.12.2010, zväzok 53, L345
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2010:345:0022:0022:SK:PDF
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