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NARIADENIE KOMISIE (ES) č. 1021/95
z 5. mája 1995,
ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie (EHS) č. 890/78 stanovujúce podrobné pravidlá pre
certifikáciu chmeľu
(Text s platnosťou pre EHP)

KOMISIA EURÓPSKYCH SPOLOČENSTIEV,
so zreteľom na Zmluvu o založení Európskeho spoločenstva,
so zreteľom na nariadenie Rady (EHS) č. 1696/71 z 26. júla 1971 o spoločnej organizácii trhu
s chmeľom1 zmenené a doplnené Aktom o pristúpení Rakúska, Fínska a Švédska a nariadenie
(ES) č. 3290/942, najmä na jeho článok 2 (5),
keďže ako dôsledok pristúpenia Rakúska, Fínska a Švédska by sa nariadenie Komisie (EHS)
č. 890/783 naposledy zmenené a doplnené nariadením (ES) č. 852/944 malo upraviť;
keďže opatrenia stanovené v tomto nariadení sú v súlade so stanoviskom Riadiaceho výboru
pre chmeľ,

PRIJALA TOTO NARIADENIE
Článok 1
Nariadenie (EHS) č. 890/78 sa mení a dopĺňa takto:
1.

Článok 5a sa nahrádza takto:
„Článok 5a
Certifikát uvedený v článku 5 nariadenia (EHS) č. 1784/77 obsahuje prinajmenšom
jeden z týchto textov použitých orgánom, ktorý je splnomocnený uskutočňovať
certifikácie:
-

Produit certifié – Règlement (CEE) no 890/78,

-

Certificeret produkt – Forordning (EØF) nr. 890/78,

-

Zertifiziertes Erzeugnis – Verordnung (EWG) Nr. 890/78,

-

Πιστοποιημένο προϊόν – Кανονισμός (EOК) αριϑ. 890/78,

-

Producto certificado – Reglamento (CEE) no 890/78,
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-

Prodotto certificato – Regolamento (CEE) n. 890/78,

-

Gecertificeerd produkt – Verordening (EEG) nr. 890/78,

-

Produto certificado – Regulamento (CEE) no 890/78,

-

Varmennettu tuote – Asetus (ETY) N:o 890/78,

-

Certifierad produkt – Förordning (EEG) nr 890/78.“
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Článok 6 (3) sa nahrádza takto:
„3. Členské štáty do 1. septembra 1978 odovzdajú Komisii zoznam certifikačných
stredísk a kód pre každé stredisko.
V prípade Grécka, Španielska, Portugalska a Rakúska sa tieto informácie odovzdajú do
konca štvrtého mesiaca od dátumu pristúpenia.
Zoznam týchto stredísk a ich kódové čísla sa uverejnia v Úradnom vestníku Európskych
spoločenstiev. Aktualizovaný zoznam sa uverejní každý rok.“

3.

Článok 11 sa nahrádza takto:
„Článok 11
Členské štáty do 1. septembra 1978 odovzdajú Komisii zoznam produkčných pásiem
alebo regiónov uvedených v článku 6 (1) nariadenia (EHS) č. 1784/77.
V prípade Grécka, Španielska, Portugalska a Rakúska sa tieto informácie odovzdajú do
konca štvrtého mesiaca od dátumu pristúpenia.“

4.

Bod 2 prílohy III sa nahrádza takto:
„B
DK
D
GR
ES
FR
IRL
IT
L
NL
OE
P
FIN
S
UK

pre Belgicko
pre Dánsko
pre Nemecko
pre Grécko
pre Španielsko
pre Francúzsko
pre Írsko
pre Taliansko
pre Luxemburg
pre Holandsko
pre Rakúsko
pre Portugalsko
pre Fínsko
pre Švédsko
pre Spojené kráľovstvo.“
Článok 2
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Toto nariadenie nadobúda účinnosť v deň jeho uverejnenia v Úradnom vestníku Európskych
spoločenstiev.
Bude sa uplatňovať od 1. januára 1995.
Toto nariadenie je záväzné vo svojej celistvosti a je priamo uplatniteľné vo všetkých
členských štátoch.

V Bruseli 5. mája 1995

Za Komisiu
Franz FISCHLER
člen Komisie

