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NARIADENIE RADY (EHS) č. 191/2000 

z 24 januára 2000, 

ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie (EHS) č. 1696/71 o spoločnej organizácii trhu 

s chmeľom 

 

RADA EURÓPSKEJ ÚNIE, 

so zreteľom na Zmluvu o založení Európskeho spoločenstva, najmä na jej články,36 a 

37, 

so zreteľom na návrh Komisie, 

so zreteľom na stanovisko Európskeho parlamentu(1), 

Keďže: 

(1) Systém pomoci pre zriaďovanie odbytových organizácií výrobcov sa už 

neuplatňuje v členských štátoch produkujúcich chmeľ, s výnimkou Rakúskej 

republiky, ktorá je oprávnená uplatňovať tento systém do 31. decembra 1999 podľa 

Aktu o pristúpení z roku 1994; preto z dôvodu jednoznačnosti by sa články 8 a 10 a 

článok 17 (2) nariadenia (EHS) č. 1696/71(2) mali zrušiť od 1. januára 2000;  

(2) Rada stanovila pre producentov paušálnu pomoc 480 EUR na hektár ročne na 

obdobie piatich rokov od zberu v roku 1996 až do zberu v roku 2000 vrátane; 

z tohoto dôvodu už nie je ďalej potrebné, aby Komisia každoročne predkladala 

Rade správu o situácii týkajúcej  sa produkcie a marketingu chmeľu, pretože 

článok 18 nariadenia (EHS) č. 1696/71 ustanovuje  predloženie súhrnnej správy po 

uplynutí piatich rokov kedy Rada bude musieť rozhodnúť o čiastke pomoci na 

obdobie začínajúce zberom v roku 2001; článok 11 uvedeného nariadenia sa môže 

                                                
(1)  Stanovisko dodané 17. decembra 1999 (ešte neuverejnené v úradnom vestníku). 
(2)  Ú. v. ES L 175, 4. 8. 1971, s. 1. Nariadenie naposledy zmenené a doplnené nariadením (ES)  č. 

1257/99 ( Ú. v. ES L 160, 26. 6. 1999, s. 80). 
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z tohto dôvodu vypustiť a článok 12 tohoto nariadenia sa musí upraviť tak, aby 

zohľadňoval  toto vypustenie, 

 

PRIJALA TOTO NARIADENIE: 

 

Článok 1 

 

Nariadenie (EHS) č. 1696/71 sa týmto mení a dopĺňa takto: 

1. Články 8, 10, 11 a článok 17(2) sa vypúšťajú;  

2. Článok 12 (6) sa nahrádza takto: 

„6. Ak zo situácie na trhu vyplýva, že existuje riziko vytvorenia štrukturálnych 

prebytkov alebo poruchy štruktúry dodávok na trh spoločenstva s chmeľom, Rada 

konajúc na návrh Komisie v súlade s postupom uvedeným v článku 37(2) Zmluvy 

môže upraviť čiastku pomoci stanovenej v odseku 5 buď:  

(a) poskytnutím pomoci výhradne  na časť zaregistrovanej plochy, na ktorej sa 

v príslušnom roku pestuje chmeľ, ak vznikne potreba upraví sa čiastka pomoci; alebo 

(b) prehlásiť za neoprávnené pre poskytnutie pomoci tie plochy chmeľníc, ktoré sú v 

prvom a/alebo druhom roku svojej produkcie.“ 

 

Článok 2 

 

Toto nariadenie nadobúda účinnosť siedmy deň po jeho uverejnení v Úradnom vestníku 

Európskych spoločenstiev .Bude sa uplatňovať od 1. januára 2000. 
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Toto nariadenie je záväzné vo svojej celistvosti a priamo uplatniteľné vo všetkých 

členských štátoch. 

 

V Bruseli 24. januára 2000 

 

Za Radu 

predseda 

L. CAPOULAS SANTOS  

 

 

 


