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NARIADENIE KOMISIE (EHS) 2591/85
z 13. septembra 1985,
ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie (EHS) č. 1351/72 o uznávaní organizácií výrobcov
pre chmeľ

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 Aktom o pristúpení Grécka, najmä na jeho článok
7 (5),
keďže nariadenie Komisie (EHS) č. 1351/722 zmenené a doplnené nariadením (EHS) č.
2564/773 ustanovuje požiadavky a podmienky, za ktorých členské štáty môžu predĺžiť
uznanie odbytovej organizácie výrobcov alebo združenia uznaných odbytových organizácií
výrobcov alebo ho odobrať;
keďže v prípadoch, ak sa pomoc na produkciu poskytuje uznaným odbytovým organizáciám
výrobcov, táto sa môže použiť na programy zamerané na stabilizáciu trhu; keďže členské
štáty by mali monitorovať využívanie pomoci uznanými odbytovými organizáciami výrobcov
v súvislosti s úlohami, ktoré im boli pridelené; keďže by sa malo prijať ustanovenie pre
vymáhanie vyplatenej pomoci, ak sa zdá, že sa nevyužívajú v súlade s požiadavkami a
podmienkami stanovenými v nariadení (EHS) č. 1696/71;
keďže opatrenia stanovené v tomto nariadení sú v súlade so stanoviskom Riadiaceho výboru
pre chmeľ,

PRIJALA TOTO NARIADENIE:
Článok 1
Článok 4 (3) nariadenia (EHS) č. 1351/72 sa nahrádza takto:
„3.
Členské štáty uplatňujú nepretržitý dohľad nad tým, aby uznané odbytové
organizácie dodržiavali podmienky pre ich uznanie a dohľad nad správou akejkoľvek
poskytnutej pomoci.
Ak sa javí, že správa pomoci nie je kompatibilná s článkom 7 (1) nariadenia (EHS) č.
1696/71, najmä s cieľmi opatrení uvedenými v druhej zarážke jeho bodu (e), členské
štáty prijmú potrebné opatrenia na vymáhanie dotknutých čiastok od príslušných
uznaných odbytových organizácií výrobcov.“
Článok 2
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Toto nariadenie nadobudne účinnosť tretí deň od jeho uverejnenia v Úradnom vestníku
Európskych spoločenstiev.
Toto nariadenie je záväzné vo svojej celistvosti a je priamo uplatniteľné vo všetkých
členských štátoch.
V Bruseli 13. septembra 1985

Za Komisiu
Frans ANDRIESSEN
podpredseda

