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NARIADENIE KOMISIE (ES) č. 852/94 

 
z 15. apríla 1994, 

 
ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie (EHS) č. 890/78 stanovujúce podrobné pravidlá pre 

certifikáciu chmeľu 
 

 
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 naposledy zmenené a doplnené nariadením (EHS) č. 3124/922, najmä na jeho 
článok 2 (5), 
 
keďže článok 8 (1) a (2) nariadenia Rady (EHS) č. 1784/77 z 19. júla 1977 o certifikácii 
chmeľu3 naposledy zmeneného a doplneného nariadením (EHS) č. 1987/934 definuje 
podmienky, za akých sa môže zmiešavať chmeľ, pokiaľ ide o produkty v obehu; keďže sa 
však toto pravidlo nevzťahuje na zmiešavanie vykonávané v pivovare pre vlastnú potrebu 
pivovarníka, pretože také produkty nie sú v obehu; keďže im však tiež bola udelená výnimka 
na základe článku 1 (1) (e) nariadenia (EHS) č. 1784/77 vylučujúca z povinného 
certifikačného postupu, aby sa nepatrične nebránilo slobode konania pivovarníkov v ich 
vlastných podnikoch; keďže, aby sa zabránilo vstupu produktov získaných zo zmesí chmeľu 
na trh, mal by sa tento zákaz uviesť na obaloch týchto produktov a v dokumentoch k nim 
pripojených; 
 
keďže by z toho dôvodu malo byť zmenené a doplnené nariadenie Komisie (EHS) č. 890/785 
naposledy zmenené a doplnené nariadením (EHS) č. 2928/936; 
 
keďže opatrenia stanovené v tomto nariadení sú v súlade so stanoviskom Riadiaceho výboru 
pre chmeľ, 
 
 
PRIJALA TOTO NARIADENIE 
 

Článok 1 
 
V bode (c) článku 10 nariadenia (EHS) č. 890/78 sa vkladá tento text: 
 
 „V prípade zmesí chmeľu sa do dokumentu a na obal musí zaradiť toto dodatočné 

označenie: 
 
 „Zmes chmeľu pre vlastnú potrebu; nemôže sa predávať.“ 
 

Článok 2 
 
Toto nariadenie nadobudne účinnosť siedmy deň od jeho uverejnenia v Úradnom vestníku 
Európskych spoločenstiev.  
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Toto nariadenie je záväzné vo svojej celistvosti a je priamo uplatniteľné vo všetkých 
členských štátoch. 
 
 
V Bruseli 15. apríla 1994 
 
 
 
                          Za Komisiu 

                     René STEICHEN 

                          člen Komisie 

 
 


