
ROZPORZĄDZENIE KOMISJI (WE) NR 296/2007

z dnia 20 marca 2007 r.

ustanawiające środki przejściowe w sektorze lnu i konopi uprawianych na włókno w Bułgarii
i Rumunii

KOMISJA WSPÓLNOT EUROPEJSKICH,

uwzględniając Traktat o Przystąpieniu Bułgarii i Rumunii,

uwzględniając Akt Przystąpienia Bułgarii i Rumunii,
w szczególności jego art. 41 akapit pierwszy,

a także mając na uwadze, co następuje:

(1) Artykuł 2 rozporządzenia Rady (WE) nr 1673/2000
z dnia 27 lipca 2000 r. w sprawie wspólnej organizacji
rynków lnu i konopi uprawianych na włókno (1) przewi-
duje pomoc dla przetwórstwa słomy lnianej i konopnej
uprawianych na włókno. Pomoc ta przyznawana jest
upoważnionym głównym przetwórcom.

(2) Na mocy art. 7 ust. 1 rozporządzenia Komisji (WE)
nr 245/2001 z dnia 5 lutego 2001 r. ustanawiającego
szczegółowe zasady stosowania rozporządzenia Rady
(WE) nr 1673/2000 w sprawie wspólnej organizacji
rynków lnu i konopi uprawianych na włókno (2),
pomoc dla przetwórstwa słomy lnianej i konopnej jest
wypłacana do włókna z lnu i konopi jedynie wtedy, gdy
włókno to pochodzi ze słomy objętej umowami sprze-
daży, zobowiązaniami do przetworzenia lub umowami
o przetwórstwo, w odniesieniu do których złożono poje-
dynczy wniosek przewidziany w części II, tytule II,
rozdziale I rozporządzenia (WE) nr 796/2004 (3) za
dany rok gospodarczy.

(3) Dlatego też, w odniesieniu do Bułgarii i Rumunii
(zwanych dalej „nowymi państwami członkowskimi
producentami”), włókno z lnu i konopi otrzymane ze
słomy wyprodukowanej przed rokiem gospodarczym
2007/2008 nie spełnia warunków kwalifikacji do przy-
znania pomocy. Należy zatem ustanowić środki przej-
ściowe w celu umożliwienia stosowania tego przepisu
do przetwórców z Bułgarii i Rumunii.

(4) Środki te powinny obejmować właściwe przepisy doty-
czące kontroli w celu zapewnienia przestrzegania

warunków art. 7 ust. 1 rozporządzenia (WE)
nr 245/2001. Należy zatem przewidzieć, że uprawnieni
główni przetwórcy w nowych państwach członkowskich
producentach oraz uprawnieni główni przetwórcy,
którym właściwy organ nie przyznał jeszcze uprawnienia
w następstwie złożenia wniosku, przekazują krajowym
organom kontrolnym informacje dotyczące ilości słomy
i włókna z lnu i konopi, które przechowują w formie
zapasów przed rozpoczęciem roku gospodarczego
2007/2008. Należy również przewidzieć kontrole prze-
prowadzane przez organy kontrolne oraz ustanowić
system kar.

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

PRZYJMUJE NINIEJSZE ROZPORZĄDZENIE:

Artykuł 1

1. W Bułgarii i Rumuni (dalej zwanymi „nowymi państwami
członkowskimi producentami”) uprawnieni główni przetwórcy
w rozumieniu art. 1 ust. 2 lit. b) rozporządzenia (WE)
nr 1673/2000 oraz główni przetwórcy, którzy złożyli wniosek
o uprawnienie, a którym właściwy organ jeszcze nie przyznał
tego uprawnienia, przekazują właściwemu organowi, najpóźniej
dnia 31 lipca 2007 r., zapasy słomy lnianej, słomy konopnej,
długich włókien lnianych, krótkich włókien lnianych oraz
włókien konopi, które posiadają do dnia 30 czerwca 2007 r.

2. Właściwe organy nowych państw członkowskich produ-
centów kontrolują na miejscu prawdziwość informacji,
o których mowa w ust. 1, u co najmniej 50 % głównych prze-
twórców, o których mowa w ust. 1.

3. Nowe państwa członkowskie producenci określają kary,
jakie należy stosować w przypadku braku informacji, informacji
przekazanych z opóźnieniem, informacji niepełnych lub
nieprawdziwych. Kary powinny być skuteczne, proporcjonalne
i odstraszające.

4. Nowe państwa członkowskie producenci przekazują
Komisji, najpóźniej dnia 31 stycznia 2008 r., zestawienie ilości
produktów określonych w ust. 1 będących w zapasie na dzień
30 czerwca 2007 r., tam, gdzie to konieczne, dostosowanych
w następstwie kontroli przewidzianych w ust. 2, oraz zesta-
wienie kar zastosowanych na mocy ust. 3.
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(1) Dz.U. L 193 z 29.7.2000, str. 16. Rozporządzenie ostatnio zmie-
nione rozporządzeniem (WE) nr 953/2006 (Dz.U. L 175
z 29.6.2006, str. 1).

(2) Dz.U. L 35 z 6.2.2001, str. 18. Rozporządzenie ostatnio zmienione
rozporządzeniem (WE) nr 1913/2006 (Dz.U. L 365 z 21.12.2006,
str. 52).

(3) Dz.U. L 141 z 30.4.2004, str. 18. Rozporządzenie ostatnio zmie-
nione rozporządzeniem (WE) nr 2025/2006 (Dz.U. L 384
z 29.12.2006, str. 81).



Artykuł 2

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

Niniejsze rozporządzenie stosuje się w odniesieniu do roku gospodarczego 2007/2008.

Niniejsze rozporządzenie wiąże w całości i jest bezpośrednio stosowane we wszystkich
państwach członkowskich.

Sporządzono w Brukseli, dnia 20 marca 2007 r.

W imieniu Komisji
Mariann FISCHER BOEL

Członek Komisji
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