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NARIADENIE KOMISIE (EHS) č. 3994/88 

 
z 21. decembra 1988, 

 
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 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. 3998/872, najmä na jeho 
článok 2 (5),  
 
keďže nariadenie Komisie (EHS) č. 890/783 naposledy zmenené a doplnené nariadením 
(EHS) č. 3589/854 ustanovuje, že iba chmeľ, ktorý sa zhoduje s definíciou v článku 1 
nariadenia (EHS) č. 1696/71 a minimálnymi odbytovými požiadavkami stanovenými v 
prílohe I k nariadeniu (EHS) č. 890/78 môže získať certifikát uvedený v článku 5 nariadenia 
Rady (EHS) č. 1784/77 z 19. júla 1977 o certifikácii chmeľu5 naposledy zmeneného a 
doplneného nariadením (EHS) č. 2039/856; 
 
keďže skúsenosti ukázali, že nie je možné vylúčiť prítomnosť častíc iných odrôd chmeľu vo 
vzorkách; keďže táto skutočnosť nezhoršuje vlastnosti produktu, ktorý sa má certifikovať; 
keďže by preto malé množstvá takýchto častíc mali byť prípustné; keďže by sa v súlade s tým 
malo zmeniť a doplniť nariadenie (EHS) č. 890/78; 
 
keďže opatrenia stanovené v tomto nariadení sú v súlade so stanoviskom Riadiaceho výboru 
pre chmeľ, 
 
 
PRIJALA TOTO NARIADENIE 
 

Článok 1 
 
V riadku (c) v stĺpci pod nadpisom „Popis“ v prílohe I k nariadeniu (EHS) č. 890/78 sa výraz 
„ktoré vo všeobecnosti nepochádzajú zo šištičky“ nahrádza takto: 
 

„ktoré vo všeobecnosti nepochádzajú zo šištičky; uvedený maximálny obsah môže 
zahrnovať čiastočky iných odrôd chmeľu, ako sú odrody, ktoré sa majú certifikovať, 
až do 2 % hmotnosti“. 

 
Článok 2 

 
Toto nariadenie nadobúda účinnosť tretí 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 21. decembra 1988 
 
 
                         Za Komisiu 

                 Frans ANDRIESSEN 

                        podpredseda 

 


