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(Akty, ktorých uverejnenie je povinné)

NARIADENIE RADY (EHS) č. 3332/85)
z 26 novembra 1985,
ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie (EHS) č. 1696/71 o spoločnej organizácii trhu
s chmeľom

RADA EURÓPSKYCH SPOLOČENSTIEV,
so zreteľom na Zmluvu o založení Európskeho spoločenstva, najmä na jej článok 43,
so zreteľom na nariadenie Rady (EHS) č. 1696/71 z 26. júla 1971 o spoločnej organizácii trhu
s chmeľom

(1)

, naposledy zmenené a doplnené nariadením (EHS) č. 235/79(2), najmä na jeho

článok 7,
so zreteľom na návrh Komisie(3),
so zreteľom na stanovisko Európskeho parlamentu(4),
keďže pomoc sa poskytuje uznávaným odbytovým organizáciám výrobcov v oblastiach
spoločenstva, kde sú takéto skupiny schopné zabezpečiť primeraný príjem pre svojich členov
a vykonávať efektívne riadenie dodávok na trh; keďže takéto skupiny by mali spravovať túto
pomoc s úmyslom splniť tieto ciele;
keďže jedna z úloh stanovených pre odbytové organizácie výrobcov spočíva v zlepšovaní
pestovania chmeľu a v jeho prispôsobení požiadavkám trhu, najmä prechodom na iné odrody
a reorganizáciou chmeľníc;

(1)
(2)
(3)
(4)

Ú.v. ES L 175, 4. 8. 1971, s. 1.
Ú.v. ES L 34, 9. 2. 1979, s. 4.
Ú.v. ES C 257, 9. 10. 1985, s. 6.
Stanovisko dodané 15. novembra 1985 (ešte neuverejnené v úradnom vestníku).
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keďže, aby sa podporilo úsilie o reštrukturalizáciu, odbytové organizácie výrobcov by tiež
mali byť schopné použiť im poskytovanú pomoc na systémy zamerané na prechod na nové
odrody a na reorganizáciu chmeľníc,
PRIJALA TOTO NARIADENIE:

Článok 1

Článok 7 nariadenia (EHS) č.1696/71 sa týmto mení a dopĺňa takto:
1.

odsek (e) sa nahrádza takto:
„(e)

riadenie systému pomoci ustanoveného v článku 12 pridelením každému

členovi organizácie výrobcov jeho podielu pomoci proporcionálne k obrábanej ploche.“;
2.

vkladá sa tento odsek:
„1a.

Odbytové organizácie výrobcov môžu použiť pomoc na opatrenia určené na

dosiahnutie cieľov uvedených v odseku 1(a) a (b).“.

Článok 2

Toto nariadenie nadobúda účinnosť tretí deň po jeho uverejnení v Úradnom vestníku
Európskych spoločenstiev.
Toto nariadenie je záväzné vo svojej celistvosti a priamo uplatniteľné vo všetkých členských
štátoch.
V Bruseli, 26. novembra 1985
Za Radu
predseda
J. F. POOS

