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NARIADENIE KOMISIE (EHS) č. 2564/77
z 22. novembra 1977,
ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie (EHS) č. 1351/72 o uznávaní organizácií výrobcov
chmeľu

KOMISIA EURÓPSKYCH SPOLOČENSTIEV,
so zreteľom na Zmluvu o založení Európskeho hospodárskeho spoločenstva,
so zreteľom na nariadenie Rady (EHS) č. 1696/71 z 26. júla 1971 o spoločnej organizácii trhu
s chmeľom1 naposledy zmenené a doplnené nariadením (EHS) č. 1170/772, najmä na jeho
článok 7 (5),
keďže nariadenie (EHS) č. 1170/77 zmenilo a doplnilo ustanovenia týkajúce sa uznaných
organizácií výrobcov, najmä vzhľadom na ich zloženie a funkcie;
keďže tieto funkcie boli rozšírené; keďže by sa preto malo prijať ustanovenie, že aby bola
skupina uznaná, jej pravidlá by mali zahrnovať všetky informácie potrebné pre členov, aby si
plne uvedomili svoje povinnosti v skupine;
keďže nariadenie Komisie (EHS) č. 1351/72 z 28. júna 1972 o uznávaní organizácii výrobcov
chmeľu3 by preto malo byť podľa toho zmenené a doplnené, najmä čo sa týka politiky takých
skupín pre odbyt ich produkcie a poskytovania podpôr na produkciu;
keďže opatrenia stanovené v tomto nariadení sú v súlade so stanoviskom Riadiaceho výboru
pre chmeľ,

PRIJALA TOTO NARIADENIE:
Článok 1
Článok 1 nariadenia (EHS) č. 1351/72 sa týmto mení a dopĺňa, aby znel takto:
„Článok 1
1. Spoločné pravidlá uvedené v článku 7 (3) (a) a (b) nariadenia (EHS) č. 1696/71 sa
ustanovia v písomnej podobe. Tieto pravidlá obsahujú prinajmenšom:
(a) čo sa týka produkcie:
(aa) Použitie jednej alebo viacerých odrôd pri obnovovaní vysadených plôch alebo
pri vytváraní nových,
(bb) zhoda s určitými metódami pestovania a ochrany rastlín,
(cc) zber, sušenie a ak je to potrebné, prípravu pre odbyt;
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(b) čo sa týka odbytu, najmä čo sa týka koncentrácie a podmienok dodávky:
(aa) všeobecné ustanovenia upravujúce predaj pre skupinu,
(bb) ustanovenia týkajúce sa množstiev, ktoré si výrobcovia môžu predávať a
pravidlá upravujúce tieto predaje,
(cc) podmienky, za akých sa podpora na produkciu poskytnutá skupine podľa
prvého pododseku článku 12 (3) nariadenia (EHS) č. 1696/71 môže použiť na
opatrenia pre stabilizáciu trhu.
2. „Prvý odbytový stupeň“ znamená predaj chmeľu výrobcom samotným alebo v
prípade organizácie výrobcov predaj chmeľu jej členmi veľkoobchodu alebo
užívateľským odvetviam.“
Článok 2
Toto nariadenie nadobúda účinnosť
Európskych spoločenstiev.

tretí deň od jeho uverejnenia v Úradnom vestníku

Toto nariadenie je záväzné vo svojej celistvosti a je priamo uplatniteľné vo všetkých
členských štátoch.

V Bruseli, 22. novembra 1977

Za Komisiu
Finn GUNDELACH
podpredseda

