
ROZPORZĄDZENIE KOMISJI (WE) NR 873/2005

z dnia 9 czerwca 2005 r.

zmieniającego rozporządzenie (WE) nr 245/2001 ustanawiające szczegółowe zasady stosowania
rozporządzenia Rady (WE) nr 1673/2000 w sprawie wspólnej organizacji rynków lnu i konopi

uprawianych na włókno

KOMISJA WSPÓLNOT EUROPEJSKICH,

uwzględniając Traktat ustanawiający Wspólnotę Europejską,

uwzględniając rozporządzenie Rady (WE) nr 1673/2000 z dnia
27 lipca 2000 r. w sprawie wspólnej organizacji rynków lnu
i konopi uprawianych na włókno (1), w szczególności jego
art. 9,

a także mając na uwadze, co następuje:

(1) Rok gospodarczy dla roślin uprawnych, łącznie z lnem
i konopiami uprawianymi na włókno, został ustano-
wiony w art. 1 ust. 2 rozporządzenia Rady (WE) nr
1251/1999 z dnia 17 maja 1999 r. ustanawiającego
system wsparcia dla producentów niektórych roślin
uprawnych (2). W związku z uchyleniem wymienionego
rozporządzenia rozporządzeniem Rady (WE) nr
1782/2003 z dnia 29 września 2003 r. ustanawiającym
wspólne zasady dla systemów wsparcia bezpośredniego
w ramach wspólnej polityki rolnej i ustanawiające okreś-
lone systemy wsparcia dla rolników (3) konieczne jest
ustanowienie roku gospodarczego dla lnu i konopi upra-
wianych na włókno w rozporządzeniu Komisji (WE) nr
245/2001 (4).

(2) W art. 5 ust. 1 rozporządzenia (WE) nr 245/2001 jest
odniesienie do rozporządzenia Rady (EWG) nr 3508/92
z dnia 27 listopada 1992 r. ustanawiającego zintegro-
wany system zarządzania i kontroli niektórych wspólno-
towych systemów pomocy (5). W związku z uchyleniem
wymienionego rozporządzenia i zastąpieniem go rozpo-
rządzeniem (WE) nr 1782/2003 właściwe odniesienie
należy odpowiednio zmienić.

(3) Artykuł 7 rozporządzenia (WE) nr 245/2001 uzależnia
wypłatę pomocy dla przetwórstwa słomy lnianej
i konopnej na włókno w szczególności od warunku
złożenia, w odniesieniu do danego roku gospodarczego,
dla działek rolnych, na których uprawia się len i konopie

na włókno, wniosku o pomoc obszarową zgodnie
z art. 4 rozporządzenia Komisji (EWG) nr 3887/92
z dnia 23 grudnia 1992 r. ustanawiającego szczegółowe
zasady stosowania zintegrowanego systemu zarządzania
i kontroli dla niektórych wspólnotowych systemów
pomocy (6). Ponieważ wnioski o pomoc obszarową
zostały zastąpione pojedynczym wnioskiem, o którym
mowa w części II, tytuł II, rozdział I rozporządzenia
Komisji (WE) nr 796/2004 z dnia 21 kwietnia 2004 r.
ustanawiającego szczegółowe zasady wdrażania
wzajemnej zgodności, modulacji oraz zintegrowanego
systemu zarządzania i kontroli (7) przewidzianych
w rozporządzeniu Rady (WE) nr 1782/2003 ustanawia-
jącym wspólne zasady dla systemów wsparcia bezpośred-
niego w ramach wspólnej polityki rolnej
i ustanawiającym określone systemy wsparcia dla
rolników, należy odpowiednio zmienić art. 7 rozporzą-
dzenia (WE) nr 245/2001.

(4) Dotychczasowe doświadczenie pokazuje, że art. 8 ust. 5
rozporządzenia (WE) nr 245/2001 zobowiązujący
Komisję do publikacji w Dzienniku Urzędowym Unii Euro-
pejskiej seria „C” informacji przekazanych przez Państwa
Członkowskie dotyczące przeniesień między gwaranto-
wanymi wielkościami krajowymi długiego włókna lnia-
nego, krótkiego włókna lnianego oraz włókna konop-
nego, wiąże się ze znacznym nakładem pracy administra-
cyjnej, która nie przynosi wymiernych wyników
w sektorze, ponieważ podmioty gospodarcze już otrzy-
mują tę informację od Państw Członkowskich. Przepis
ten powinien zostać skreślony w celu uproszczenia
zasad dotyczących pomocy dla przetwórstwa lnu
i konopi.

(5) W związku z uchyleniem rozporządzenia (WE) nr
1251/1999, porównywanie informacji o działkach
rolnych, na których uprawiany jest len i konopie na
włókno, w celu zapewnienia zgodności z warunkami
przyznawania pomocy dla przetwórstwa słomy lnianej
i konopnej na włókno, zgodnie z art. 13 rozporządzenia
(WE) nr 245/2001, powinno odbywać się na podstawie
informacji uzyskanych zgodnie z rozporządzeniem (WE)
nr 1782/2003.

(6) W celu ułatwienia procedur w stopniu, w jakim jest
to technicznie możliwe, Państwa Członkowskie
i importerzy powinni uzyskać możliwość wydawania
i wykorzystywania pozwoleń poprzez skomputeryzo-
wane systemy przywozu konopi z państw trzecich
zgodnie z art. 17a rozporządzenia (WE) nr 245/2001.
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(7) Należy zatem odpowiednio zmienić rozporządzenie (WE)
nr 245/2001.

(8) Środki przewidziane w niniejszym rozporządzeniu są
zgodne z opinią Komitetu Zarządzającego ds. Włókien
Naturalnych,

PRZYJMUJE NINIEJSZE ROZPORZĄDZENIE:

Artykuł 1

W rozporządzeniu (WE) nr 245/2001 wprowadza się następu-
jące zmiany:

1) artykuł 1 otrzymuje następujące brzmienie:

„Artykuł 1

Cel i rok gospodarczy

1. Niniejszym ustanawia się szczegółowe zasady stoso-
wania wspólnej organizacji rynków lnu i konopi uprawia-
nych na włókno wprowadzonej w rozporządzeniu (WE) nr
1673/2000.

2. Rok gospodarczy trwa od dnia 1 lipca do dnia 30
czerwca.”;

2) artykuł 5 ust. 1 lit. b) otrzymuje następujące brzmienie:

„b) numer upoważnienia głównego przetwórcy, numer iden-
tyfikacyjny rolnika, określone na potrzeby zintegrowa-
nego systemu zarządzania i kontroli, przewidzianego
w rozporządzeniu Rady (WE) nr 1782/2003 oraz ich
nazwy i adresy;”;

3) w art. 7 ust. 1 tiret pierwsze otrzymuje następujące
brzmienie:

„— pochodzi ze słomy objętej umowami sprzedaży, zobo-
wiązaniami do przetworzenia lub umowami
o przetwórstwo, o których mowa w art. 5, dotyczącymi
działek, na których uprawiany jest len i konopie na
włókno, oraz pojedynczym wnioskiem, o którym
mowa w części II tytuł II rozdział I rozporządzenia
Komisji (WE) nr 796/2004, złożonym w odniesieniu
do roku, w którym rozpoczyna się dany rok gospo-
darczy, oraz”;

4) w art. 8 skreśla się ust. 5;

5) w art. 13 ust. 1 tiret trzecie otrzymuje następujące
brzmienie:

„— porównywanie informacji o działkach rolnych określo-
nych w umowach sprzedaży, zobowiązaniach do prze-
tworzenia i umowach o przetwórstwo w celu spraw-
dzenia zgodności z danymi ustalonymi w oparciu
o rozporządzenie (WE) nr 1782/2003,”;

6) w art. 17a ust. 1 po drugim akapicie dodaje się następujący
akapit:

„Pozwolenia mogą być wydawane i użytkowane przy użyciu
skomputeryzowanych systemów zgodnie ze szczegółowymi
zasadami ustanowionymi przez właściwe władze. Zawartość
tych pozwoleń musi być identyczna z zawartością pozwoleń
na papierze określonych w akapicie pierwszym i drugim.
W Państwach Członkowskich, w których skomputeryzowane
systemy nie są dostępne, importerzy korzystają tylko
z papierowej wersji pozwolenia.”.

Artykuł 2

Niniejsze rozporządzenie wchodzi w życie siódmego dnia po
jego opublikowaniu w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.

Niniejsze rozporządzenie stosuje się od roku gospodarczego
2005/2006.

Niniejsze rozporządzenie wiąże w całości i jest bezpośrednio stosowane we wszystkich
Państwach Członkowskich.

Sporządzono w Brukseli, dnia 9 czerwca 2005 r.

W imieniu Komisji
Mariann FISCHER BOEL

Członek Komisji

PLL 146/4 Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej 10.6.2005


