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Přehled zkratek
AEO
AEKO
CSV
DG Agri
DPH
DŽPZ
EIP
ES
EU
FKSP
GAEC
GPS
Greening
HRDP
ICT
KLASA
LEADER
LFA
LPIS
Natura 2000
OP
PR
PRV
PUZČ
PVP
SAPS
SOM
SOT
SZIF

Agroenvironmentální opatření
Agroenvironmentálně-klimatické opatření
Celostátní síť pro venkov
Directorate General for Agriculture and Rural Development = Generální
ředitelství pro zemědělství a rozvoj venkova Evropské komise
Daň z přidané hodnoty
Dobré životní podmínky zvířat
Evropské inovační partnerství
Evropské společenství (od roku 1999)
Evropská unie
Fond kulturních a sociálních potřeb
Dobrý zemědělský a environmentální stav
Globální polohový systém
Platba pro zemědělce dodržující zemědělské postupy příznivé pro klima
a životní prostředí
Horizontální plán rozvoje venkova ČR na období 2004 - 2006
Informační a komunikační technologie
Značka kvality domácích potravin
Liaison Entrée Actions de Développement de Économie Rurale =
Propojování akcí hospodářského rozvoje venkova
Platby pro oblasti s přírodními či jinými zvláštními omezeními,
Méně příznivé oblasti a oblasti s environmentálními omezeními,
Platby za přírodní znevýhodnění poskytované v horských oblastech
a platby poskytované v jiných znevýhodněných oblastech
Registr půdy
Soustava chráněných území evropského významu
Operační program
Public relations = vztahy s veřejností
Program rozvoje venkova České republiky na období 2007 - 2013,
Program rozvoje venkova na období 2014 - 2020
Předčasné ukončení zemědělské činnosti
Přechodná vnitrostátní podpora
Jednotná platba na plochu
Sušené odstředěné mléko
Společná organizace trhu
Státní zemědělský intervenční fond
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Přehled legislativy
Legislativa ČR
Zákony
256/2000 Sb. Zákon č. 256/2000 Sb., o Státním zemědělském intervenčním fondu a o změně některých
dalšíchč.zákonů
(zákon
Státnímpráce
zemědělském intervenčním fondu)
262/2006 Sb. Zákon
262/2006
Sb.,ozákoník
234/2014 Sb. Zákon č. 234/2014 Sb., o státní službě
Vyhlášky
114/2002 Sb. Vyhláška Ministerstva financí č. 114/2002 Sb., o fondu kulturních a sociálních potřeb, ve
znění pozdějších předpisů
Nařízení vlády
181/2004 Sb. Nařízení vlády ČR č. 181/2004 Sb., o stanovení bližších podmínek provádění společných
organizací trhu, pokud jde o systém poskytování subvencí při vývozu pro zemědělské
výrobky a zpracované zemědělské výrobky
205/2004 Sb. Nařízení vlády ČR č. 205/2004 Sb., kterým se v rámci společné organizace trhu s mlékem
a mléčnými výrobky stanoví bližší podmínky poskytování podpory a národní podpory
spotřeby mléka a mléčných výrobků žáky, kteří plní povinnou školní docházku ve školách
zařazených do sítě škol
241/2004 Sb. Nařízení vlády ČR č. 241/2004 Sb., o podmínkách provádění pomoci méně příznivým
oblastem a oblastem s ekologickými omezeními
242/2004 Sb. Nařízení vlády ČR č. 242/2004 Sb., o podmínkách provádění opatření na podporu rozvoje
mimoprodukčních funkcí zemědělství spočívajících v ochraně složek životního prostředí
(o provádění agroenvironmentálních opatření)
308/2004 Sb. Nařízení vlády ČR č. 308/2004 Sb., o stanovení některých podmínek pro poskytování
dotací na zalesňování zemědělské půdy a na založení porostů rychle rostoucích dřevin
na zemědělské půdě určených pro energetické využití
655/2004 Sb. Nařízení vlády ČR č. 655/2004 Sb., o stanovení podmínek pro zařazení skupin výrobců,
zajišťujících společný odbyt vybraných zemědělských komodit, do programu zakládání
skupin výrobců a o stanovení podmínek pro poskytnutí dotace k podpoře jejich činnosti
69/2005 Sb. Nařízení vlády ČR č. 69/2005 Sb., o stanovení podmínek pro poskytování dotace
v souvislosti s předčasným ukončením provozování zemědělské činnosti zemědělského
podnikatele
197/2005 Sb. Nařízení vlády ČR č. 197/2005 Sb., o stanovení podmínek poskytnutí dotace na provádění
opatření ke zlepšení obecných podmínek pro produkci včelařských produktů a jejich
uvádění na trh
75/2007 Sb. Nařízení vlády ČR č. 75/2007 Sb., o podmínkách poskytování plateb za přírodní
znevýhodnění v horských oblastech, oblastech s jinými znevýhodněními a v oblastech
Natura 2000 na zemědělské půdě
79/2007 Sb. Nařízení vlády ČR č. 79/2007 Sb., o podmínkách provádění agroenvironmentálních
opatření vlády ČR č. 239/2007 Sb., o stanovení podmínek pro poskytování dotací
239/2007 Sb. Nařízení
na zalesňování zemědělské půdy
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285/2007 Sb. Nařízení vlády ČR č. 285/2007 Sb., kterým se mění nařízení vlády č. 197/2005 Sb.,
o stanovení podmínek poskytnutí dotace na provádění opatření ke zlepšení obecných
podmínek pro produkci včelařských produktů a jejich uvádění na trh
112/2008 Sb. Nařízení vlády ČR č. 112/2008 Sb., o stanovení některých podmínek poskytování
národních doplňkových plateb k přímým platbám
147/2008 Sb. Nařízení vlády ČR č. 147/2008 Sb., o stanovení podmínek pro poskytování dotací
na zachování hospodářského lesního porostu v rámci opatření Natura 2000 v lesích
318/2008 Sb. Nařízení vlády ČR č. 318/2008 Sb., o provádění některých opatření společné organizace
trhu s ovocem a zeleninou
53/2009 Sb. Nařízení vlády ČR č. 53/2009 Sb., o stanovení podmínek pro poskytování dotací
na lesnicko-environmentální opatření
478/2009 Sb. Nařízení vlády ČR č. 478/2009 Sb., o stanovení některých podmínek pro poskytování
podpory na ovoce a zeleninu a výrobky z ovoce, zeleniny a banánů dětem ve vzdělávacích
zařízeních
373/2010 Sb. Nařízení vlády ČR č. 373/2010 Sb., kterým se mění nařízení vlády ČR č. 197/2005 Sb.,
o stanovení podmínek dotace na provádění opatření ke zlepšení obecných podmínek
pro produkci včelařských produktů a jejich uvádění na trh, ve znění nařízení vlády ČR
č. 285/2007 Sb.
173/2011 Sb. Nařízení vlády ČR č. 173/2011 Sb., kterým se mění nařízení vlády ČR č. 197/2005 Sb.,
o stanovení podmínek dotace na provádění opatření ke zlepšení obecných podmínek
pro produkci včelařských produktů a jejich uvádění na trh
251/2013 Sb. Nařízení vlády ČR č. 251/2013 Sb., kterým se mění nařízení vlády č. 197/2005 Sb.,
o stanovení podmínek poskytnutí dotace na provádění opatření ke zlepšení obecných
podmínek pro produkci včelařských produktů a jejich uvádění na trh, ve znění pozdějších
předpisů
400/2013 Sb. Nařízení vlády ČR č. 400/2013 Sb., kterým se mění nařízení vlády č. 479/2009 Sb.,
o stanovení důsledků porušení podmíněnosti poskytování některých podpor, ve znění
pozdějších předpisů, a některá související nařízení vlády
142/2014 Sb. Nařízení vlády č. 142/2014 Sb., o stanovení bližších podmínek při provádění opatření
společné organizace trhů se zemědělskými produkty v oblasti vinohradnictví a vinařství
50/2015 Sb. Nařízení vlády č. 50/2015 Sb., o stanovení některých podmínek poskytování přímých
plateb zemědělcům a o změně některých souvisejících nařízení vlády
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Legislativa EU
Nařízení Komise
817/2004 Nařízení Komise (ES) č. 817/2004, kterým se stanoví prováděcí pravidla k nařízení Rady
(ES) č. 1257/1999, o podpoře pro rozvoj venkova z Evropského zemědělského
orientačního a záručního fondu
917/2004 Nařízení Komise (ES) č. 917/2004, kterým se stanoví prováděcí pravidla k nařízení Rady
(ES) č. 797/2004, o opatřeních v oblasti včelařství
952/2006 Nařízení Komise (ES) č. 952/2006, o prováděcích pravidlech k nařízení Rady (ES)
č. 318/2006, pokud jde o řízení vnitřního trhu s cukrem a režim kvót
1974/2006 Nařízení Komise (ES) č. 1974/2006, kterým se stanoví podrobná pravidla pro použití
nařízení Rady (ES) č. 1698/2005 o podpoře pro rozvoj venkova z Evropského
zemědělského fondu pro rozvoj venkova
376/2008 Nařízení Komise (ES) č. 376/2008, kterým se stanoví společná prováděcí pravidla
k režimu dovozních a vývozních licencí a osvědčení o stanovení náhrady předem
pro zemědělské produkty (kodifikované znění)
501/2008 Nařízení Komise (ES) č. 501/2008, kterým se stanoví prováděcí pravidla k nařízení Rady
(ES) č. 3/2008 o informačních a propagačních opatřeních na podporu zemědělských
produktů na vnitřním trhu a ve třetích zemích
555/2008 Nařízení Komise (ES) č. 555/2008 ze dne 27. června 2008, kterým se stanoví prováděcí
pravidla k nařízení Rady (ES) č. 479/2008, o společné organizaci trhu s vínem, pokud jde
o programy podpory, obchod se třetími zeměmi, produkční potenciál a kontroly v odvětví
vína
657/2008 Nařízení Komise (ES) č. 657/2008, kterým se stanoví prováděcí pravidla k nařízení Rady
(ES) č. 1234/2007, pokud jde o podporu Společenství pro poskytování mléka a některých
mléčných výrobků žákům ve školách
826/2008 Nařízení Komise (ES) č. 826/2008, kterým se stanoví společná pravidla pro poskytování
podpory soukromého skladování některých zemědělských produktů
288/2009 Nařízení Komise (ES) č. 288/2009, kterým se stanoví prováděcí pravidla k nařízení Rady
(ES) č. 1234/2007, pokud jde o podporu Společenství na poskytování ovoce a zeleniny
a výrobků z ovoce, zeleniny a banánů dětem ve vzdělávacích zařízeních v rámci projektu
Ovoce do škol
436/2009 Nařízení Komise (ES) č. 436/2009, kterým se stanoví prováděcí pravidla k nařízení Rady
(ES) č. 479/2008, pokud jde o registr vinic, povinná prohlášení a shromažďování údajů
pro sledování trhu, průvodní doklady pro přepravu vinařských produktů a evidenční knihy
vedené v odvětví vína
612/2009 Nařízení Komise (ES) č. 612/2009, kterým se stanoví společná prováděcí pravidla
k režimu vývozních náhrad pro zemědělské produkty
1122/2009 Nařízení Komise (ES) č. 1122/2009, kterým se stanoví prováděcí pravidla k nařízení Rady
(ES) č. 73/2009, pokud jde o podmíněnost, modulaci a integrovaný administrativní
a kontrolní systém v rámci režimů přímých podpor pro zemědělce stanovených
v uvedeném nařízení, a k nařízení Rady (ES) č. 1234/2007, pokud jde o podmíněnost
v rámci režimu přímé podpory pro odvětví vína
1272/2009 Nařízení Komise (EU) č. 1272/2009, kterým se stanoví společná prováděcí pravidla
k nařízení Rady (ES) č. 1234/2007, pokud jde o nákup a prodej zemědělských produktů
v rámci veřejné intervence
65/2011 Nařízení Komise (EU) č. 65/2011, kterým se stanoví prováděcí pravidla k nařízení Rady
(ES) č. 1698/2005, pokud jde o provádění kontrolních postupů a podmíněnosti s ohledem
na opatření na podporu rozvoje venkova
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543/2011 Nařízení Komise (EU) č. 543/2011 ze dne 7. června 2011, kterým se stanoví prováděcí
pravidla k nařízení Rady (ES) č. 1234/2007 pro odvětví ovoce a zeleniny a odvětví
výrobků z ovoce a zeleniny
C(2012) 4334 Rozhodnutí Komise (EU) ze dne 28. června 2012, o schvalování programů na informační
a propagační opatření na podporu zemědělských produktů na vnitřním trhu a ve třetích
zemích v souladu s nařízením (ES) č. 501/2008
C(2013) 2261 Rozhodnutí Komise (EU) ze dne 25. dubna 2013, o schvalování programů na informační
a propagační opatření na podporu zemědělských produktů na vnitřním trhu a ve třetích
zemích v souladu s nařízením (ES) č. 501/2008
C(2013) 7297 Rozhodnutí Komise (EU) ze dne 6. listopadu 2013, o schvalování programů na informační
a propagační opatření na podporu zemědělských produktů na vnitřním trhu a ve třetích
zemích v souladu s nařízením (ES) č. 501/2008
215/2014 Prováděcí nařízení Komise (EU) ze dne 7. března 2014, kterým se stanoví prováděcí
pravidla k nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1303/2013 o společných
ustanoveních o Evropském fondu pro regionální rozvoj, Evropském sociálním fondu,
Fondu soudržnosti, Evropském zemědělském fondu pro rozvoj venkova a Evropském
námořním a rybářském fondu, o obecných ustanoveních o Evropském fondu pro regionální
rozvoj, Evropském sociálním fondu, Fondu soudržnosti a Evropském námořním a
rybářském fondu, pokud jde o metodiky podpory opatření v souvislosti se změnou klimatu,
určování milníků a cílů ve výkonnostním rámci a nomenklaturu kategorií zásahů pro
evropské strukturální a investiční fondy
288/2014 Prováděcí nařízení Komise (EU) ze dne 25. února 2014, kterým se stanovují pravidla podle
nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1303/2013 o společných ustanoveních
o Evropském fondu pro regionální rozvoj, Evropském sociálním fondu, Fondu soudržnosti,
Evropském zemědělském fondu pro rozvoj venkova a Evropském námořním a rybářském
fondu, o obecných ustanoveních o Evropském fondu pro regionální rozvoj, Evropském
sociálním fondu, Fondu soudržnosti a Evropském námořním a rybářském fondu, pokud jde
o vzor pro operační programy v rámci cíle Investice pro růst a zaměstnanost, a podle
nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1299/2013 o zvláštních ustanoveních
týkajících se podpory z Evropského fondu pro regionální rozvoj pro cíl Evropská územní
spolupráce, pokud jde o vzor pro programy spolupráce v rámci cíle Evropská územní
480/2014 spolupráce
Nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU) ze dne 3. března 2014, kterým se doplňuje
nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1303/2013 o společných ustanoveních
o Evropském fondu pro regionální rozvoj, Evropském sociálním fondu, Fondu soudržnosti,
Evropském zemědělském fondu pro rozvoj venkova a Evropském námořním a rybářském
fondu a o obecných ustanoveních o Evropském fondu pro regionální rozvoj, Evropském
sociálním fondu, Fondu soudržnosti a Evropském námořním a rybářském fondu
639/2014 Nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU) č. 639/2014 ze dne 11. března 2014, kterým
se doplňuje nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1307/2013, kterým se stanoví
pravidla pro přímé platby zemědělcům v režimech podpory v rámci společné zemědělské
politiky, a kterým se mění příloha X uvedeného nařízení
640/2014 Nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU) č. 640/2014 ze dne 11. března 2014, kterým
se doplňuje nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1306/2013, pokud jde
o integrovaný administrativní a kontrolní systém a o podmínky pro zamítnutí nebo odnětí
plateb a správní sankce uplatňované na přímé platby, podporu na rozvoj venkova
a podmíněnost
641/2014 Prováděcí nařízení Komise (EU) č. 641/2014 ze dne 16. června 2014, kterým se stanoví
prováděcí pravidla k nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1307/2013, kterým
se stanoví pravidla pro přímé platby zemědělcům v režimech podpory v rámci společné
zemědělské politiky
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651/2014 Nařízení Komise (EU) ze dne 17. června 2014, kterým se v souladu s články 107 a 108
Smlouvy prohlašují určité kategorie podpory za slučitelné s vnitřním trhem
702/2014 Nařízení Komise (EU) ze dne 25. června 2014, kterým se v souladu s články 107 a 108
Smlouvy prohlašují určité kategorie podpory v odvětvích zemědělství a lesnictví
a ve venkovských oblastech za slučitelné s vnitřním trhem
807/2014 Nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU) ze dne 11. března 2014, kterým se doplňují
některá ustanovení nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1305/2013 o podpoře
pro rozvoj venkova z Evropského zemědělského fondu pro rozvoj venkova (EZFRV)
a kterým se zavádějí přechodná ustanovení
808/2014 Prováděcí nařízení Komise (EU) ze dne 17. července 2014, kterým se stanoví prováděcí
pravidla k nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1305/2013 o podpoře pro
rozvoj venkova z Evropského zemědělského fondu pro rozvoj venkova (EZFRV)
809/2014 Prováděcí nařízení Komise (EU) č. 809/2014 ze dne 17. července 2014, kterým se stanoví
prováděcí pravidla k nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1306/2013, pokud
jde o integrovaný administrativní a kontrolní systém, opatření pro rozvoj venkova
a podmíněnost
821/2014 Prováděcí nařízení Komise (EU) ze dne 28. července 2014, kterým se stanoví pravidla
pro uplatňování nařízení (EU) č. 1303/2013 Evropského parlamentu a Rady, pokud jde
o podrobná ujednání pro převod a správu příspěvků z programu, podávání zpráv
o finančních nástrojích, technické vlastnosti informačních a komunikačních opatření
k operacím a systém pro zaznamenávání a uchovávání údajů
834/2014 Prováděcí nařízení Komise (EU) ze dne 22. července 2014, kterým se stanoví prováděcí
pravidla pro uplatňování společného rámce pro sledování a hodnocení společné
zemědělské politiky
906/2014 Nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU) ze dne 11. března 2014, kterým se doplňuje
nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1306/2013, pokud jde o výdaje na
veřejnou intervenci
907/2014 Nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU) ze dne 11. března 2014, kterým se doplňuje
nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1306/2013, pokud jde o platební agentury
a další subjekty, finanční řízení, schválení účetní závěrky, jistoty a použití eura
908/2014 Prováděcí nařízení Komise (EU) ze dne 6. července 2014, kterým se stanoví pravidla
pro uplatňování nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1306/2013, pokud jde
o platební agentury a další subjekty, finanční řízení, schvalování účetní závěrky, pravidla
pro kontroly, jistoty a transparentnost
1011/2014 Prováděcí nařízení Komise (EU) ze dne 22. září 2014, kterým se stanoví prováděcí
pravidla k nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1303/2013, pokud jde o vzory
pro předkládání určitých informací Komisi, a podrobná pravidla týkající se výměny
informací mezi příjemci a řídicími orgány, certifikačními orgány, auditními orgány
a zprostředkujícími subjekty
1378/2014 Nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU) ze dne 17. října 2014, kterým se mění
příloha I nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1305/2013 a přílohy II a III
nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1307/2013
C(2015) 2493 Rozhodnutí Komise (EU) ze dne 20. dubna 2015, o schvalování programů na informační
a propagační opatření na podporu zemědělských produktů na vnitřním trhu a ve třetích
zemích v souladu s nařízením (ES) č. 501/2008
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Nařízení Evropského parlamentu a Rady
1290/2005 Nařízení Rady (ES) č. 1290/2005, o financování společné zemědělské politiky
1698/2005 Nařízení Rady (ES) č. 1698/2005, o podpoře pro rozvoj venkova z Evropského
zemědělského fondu pro rozvoj venkova
2006/144/ES Rozhodnutí Rady ze dne 20. února 2006, o strategických směrech Společenství pro rozvoj
venkova (programové období 2007 - 2013)
3/2008 Nařízení Rady (ES) č. 3/2008 ze dne 17. prosince 2007, o informačních a propagačních
opatřeních na podporu zemědělských produktů na vnitřním trhu a ve třetích zemích
73/2009 Nařízení Rady (ES) č. 73/2009, kterým se stanoví společná pravidla pro režimy přímých
podpor v rámci společné zemědělské politiky a kterým se zavádějí některé režimy podpor
pro zemědělce a kterým se mění nařízení (ES) č. 1290/2005, (ES) č. 247/2006, (ES)
č. 378/2007 a zrušuje nařízení (ES) č. 1782/2003
1303/2013 Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1303/2013 ze dne 17. prosince 2013
o společných ustanoveních o Evropském fondu pro regionální rozvoj, Evropském
sociálním fondu, Fondu soudržnosti, Evropském zemědělském fondu pro rozvoj venkova
a Evropském námořním a rybářském fondu, o obecných ustanoveních o Evropském fondu
pro regionální rozvoj, Evropském sociálním fondu, Fondu soudržnosti a Evropském
námořním a rybářském fondu a o zrušení nařízení Rady (ES) č. 1083/2006.
1305/2013 Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1305/2013 ze dne 17. prosince 2013
o podpoře pro rozvoj venkova z Evropského zemědělského fondu pro rozvoj venkova
(EZFRV) a o zrušení nařízení Rady (ES) č. 1698/2005
1306/2013 Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1306/2013 ze dne 17. prosince 2013
o financování, řízení a sledování společné zemědělské politiky a o zrušení nařízení Rady
(EHS) č. 352/78, (ES) č. 165/94, (ES) č. 2799/98, (ES) č. 814/2000, (ES) č. 1290/2005
a (ES) č. 485/2008
1307/2013 Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1307/2013, kterým se stanoví pravidla
pro přímé platby zemědělcům v režimech podpory v rámci společné zemědělské politiky
a kterým se zrušují nařízení Rady (ES) č. 637/2008 a nařízení Rady (ES) č. 73/2009
1308/2013 Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1308/2013, kterým se stanoví společná
organizace trhů se zemědělskými produkty a zrušují nařízení Rady (EHS) č. 922/72, (EHS)
č. 234/79, (ES) č. 1037/2001 a (ES) č. 1234/2007
1310/2013 Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1310/2013 ze dne 17. prosince 2013,
kterým se stanoví některá přechodná ustanovení o podpoře pro rozvoj venkova
z Evropského zemědělského fondu pro rozvoj venkova (EZFRV), kterým se mění nařízení
Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1305/2013, pokud jde o zdroje a jejich rozdělení
v roce 2014, a kterým se mění nařízení Rady (ES) č. 73/2009 a nařízení Evropského
parlamentu a Rady (EU) č. 1307/2013, č. 1306/2013 a č. 1308/2013, pokud jde o jejich
1311/2013 použití
Nařízenív roce
Rady2014
(EU, EURATOM) ze dne 2. prosince 2013, kterým se stanoví víceletý
finanční rámec na období 2014–2020
1370/2013 Nařízení Rady (EU) č. 1370/2013, kterým se určují opatření týkající se stanovení
některých podpor a náhrad v souvislosti se společnou organizací trhů se zemědělskými
510/2014 produkty
Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) ze dne 16. dubna 2014, o právní úpravě
obchodování s některým zbožím vzniklým zpracováním zemědělských produktů a zrušení
nařízení Rady (ES) č. 1216/2009 a (ES) č. 614/2009
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