
ROZPORZĄDZENIE KOMISJI (WE) NR 1124/2008

z dnia 12 listopada 2008 r.

zmieniające rozporządzenia (WE) nr 795/2004, (WE) nr 796/2004 oraz (WE) nr 1973/2004
w odniesieniu do odmian konopi kwalifikujących się do płatności bezpośrednich na mocy

rozporządzenia Rady (WE) nr 1782/2003

KOMISJA WSPÓLNOT EUROPEJSKICH,

uwzględniając Traktat ustanawiający Wspólnotę Europejską,

uwzględniając rozporządzenie Rady (WE) nr 1782/2003 z dnia
29 września 2003 r. ustanawiające wspólne zasady dla
systemów wsparcia bezpośredniego w ramach wspólnej polityki
rolnej i ustanawiające określone systemy wsparcia dla rolników
oraz zmieniające rozporządzenia (EWG) nr 2019/93, (WE)
nr 1452/2001, (WE) nr 1453/2001, (WE) nr 1454/2001,
(WE) nr 1868/94, (WE) nr 1251/1999, (WE) nr 1254/1999,
(WE) nr 1673/2000, (EWG) nr 2358/71 i (WE) nr
2529/2001 (1), w szczególności jego art. 145 lit. c) i g),

a także mając na uwadze, co następuje:

(1) Artykuł 52 ust. 1 rozporządzenia (WE) nr 1782/2003
stanowi, że aby uzyskać prawo do płatności bezpośred
nich, zawartość tetrahydrokanabinolu (THC)
w odmianach konopi nie może przekraczać 0,2 %,
a państwa członkowskie muszą ustanowić system
pozwalający sprawdzić jego zawartość.

(2) Rozporządzenia Komisji (WE) nr 795/2004 z dnia
21 kwietnia 2004 r. ustanawiające szczegółowe zasady
w celu wdrożenia systemu jednolitych płatności określo
nego w rozporządzeniu Rady (WE) nr 1782/2003 usta
nawiającym wspólne zasady dla systemów wsparcia
bezpośredniego w ramach wspólnej polityki rolnej
i ustanawiającym określone systemy wsparcia dla
rolników (2), (WE) nr 796/2004 z dnia 21 kwietnia
2004 r. ustanawiające szczegółowe zasady wdrażania
wzajemnej zgodności, modulacji oraz zintegrowanego
systemu administracji i kontroli przewidzianych
w rozporządzeniu Rady (WE) nr 1782/2003 ustanawia
jącym wspólne zasady dla systemów pomocy bezpośred
niej w zakresie wspólnej polityki rolnej oraz określonych
systemów wsparcia dla rolników (3) oraz (WE)
nr 1973/2004 z dnia 29 października 2004 r. ustana
wiające szczegółowe zasady zastosowania rozporządzenia
Rady (WE) nr 1782/2003 w sprawie systemów wsparcia
przewidzianych w tytułach IV i IVa tego rozporządzenia
oraz wykorzystania odłogowanych gruntów do produkcji
surowców (4) ustanowiły szczegółowe zasady stosowania
rozporządzenia (WE) nr 1728/2003 w sprawie produkcji
konopii.

(3) Na mocy art. 17 dyrektywy Rady 2002/53/WE z dnia
13 czerwca 2002 w sprawie Wspólnego katalogu
odmian gatunków roślin rolniczych (wspólny katalog) (5)
Komisja ma obowiązek – na podstawie informacji prze
kazanych przez państwa członkowskie – opublikować
wykaz wszystkich odmian, których materiał siewny lub
materiał rozmnożeniowy nie są przedmiotem żadnych
ograniczeń rynkowych w odniesieniu do odmiany.

(4) Na mocy art. 18 dyrektywy 2002/53/WE państwa człon
kowskie mogą zostać upoważnione do zakazu sprzedaży
materiału siewnego lub materiału rozmnożeniowego tej
odmiany na całym swoim terytorium lub na jego części
jeśli stwierdzono, że uprawa tej odmiany może stwarzać
zagrożenie dia zdrowia ludzkiego.

(5) Na podstawie informacji przekazanych przez państwa
członkowskie oraz na podstawie wyników dorocznych
analiz zawartości THC w konopi można uznać, że za
wyjątkiem dwóch odmian, zawartość THC we wszystkich
pozostałych odmianach wymienionych we wspólnym
katalogu nie przekracza 0,2 % zgodnie z art. 52 rozpo
rządzenia (WE) nr 1782/2003.

(6) W celu uproszczenia procedur należy zastosować
wspólny katalog jako narzędzie odniesienia dla odmian
konopi kwalifikujących się do płatności bezpośrednich
oraz opracować procedurę, zgodnie z którą każde
państwo członkowskie będzie zobowiązane do oceny
dorocznych analiz zawartości THC w konopi i podjęcia
odpowiednich działań.

(7) Należy zatem odpowiednio zmienić rozporządzenia (WE)
nr 795/2004, (WE) nr 796/2004 i (WE) nr 1973/2004.

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

PRZYJMUJE NINIEJSZE ROPORZĄDZENIE:

Artykuł 1

Artykuł 29 rozporządzenia (WE) nr 795/2004 otrzymuje
brzmienie:
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(1) Dz.U. L 270 z 21.10.2003, s. 1.
(2) Dz.U. L 141 z 30.4.2004, s. 1.
(3) Dz.U. L 141 z 30.4.2004, s. 18.
(4) Dz.U. L 345 z 20.11.2004, s. 1. (5) Dz.U. L 193 z 20.7.2002, s. 1.



„Artykuł 29

Produkcja konopi

Dla celów art. 52 rozporządzenia (WE) nr 1782/2003,
dokonywanie płatności z tytułu uprawnień przyznanych
dla powierzchni upraw konopi uzależnione jest od wyko
rzystywania nasion odmian wymienionych we „Wspólnym
katalogu odmian gatunków roślin rolniczych” dnia
15 marca roku, na który płatność została przyznana
i opublikowana zgodnie z art. 17 dyrektywy Rady
2002/53/WE, za wyjątkiem odmian Finola i Tiborszallasi.
Nasiona kwalifikowane są zgodnie z dyrektywą Rady
2002/57/WE (*).

___________
(*) Dz.U. L 193 z 20.7.2002, s. 74.”.

Artykuł 2

W rozporządzeniu (WE) nr 796/2004 wprowadza się następu
jące zmiany:

1) Artykuł 33 otrzymuje brzmienie:

„Artykuł 33

1. Odmianami konopi kwalifikującymi się do płatności
bezpośrednich są odmiany wymienione we „Wspólnym kata
logu odmian gatunków roślin rolniczych” dnia
15 marca roku, na który płatność została przyznana
i opublikowana zgodnie z art. 17 dyrektywy 2002/53/WE,
za wyjątkiem odmian Finola i Tiborszallasi.

2. System, który państwa członkowskie mają stosować
zgodnie z art. 52 ust. 1 rozporządzenia (WE)
nr 1782/2003 w celu określenia zawartości tetrahydro-
kanabinolu (zwanego dalej „THC”) w uprawianych
roślinach, przedstawiono w załączniku I do niniejszego
rozporządzenia.

3. Właściwy organ państwa członkowskiego prowadzi
dokumentację wyników analiz zawartości THC. Dokumen
tacja dla każdej odmiany zawiera co najmniej wyniki analiz
zawartości THC z każdej próbki wyrażone w wartości
procentowej do dwóch miejsc po przecinku, zastosowaną
procedurę, liczbę przeprowadzonych testów, wskazanie
miejsca, w którym pobrano próbkę, oraz działania podjęte
na szczeblu krajowym.

Jeśli jednak wyniki analiz zawartości THC jakiejkolwiek
próbki przekraczają wartość określoną w art. 52 ust. 1
rozporządzenia (WE) nr 1782/2003, dane państwo człon
kowskie przekazuje Komisji sprawozdanie z wyników
wszystkich analiz zawartości THC w odniesieniu do tej
odmiany najpóźniej do dnia 15 listopada danego roku
gospodarczego. Takie sprawozdanie zawiera wyniki analiz
zawartości THC z każdej próbki wyrażone w wartości
procentowej do dwóch miejsc po przecinku, zastosowaną
procedurę, liczbę przeprowadzonych testów, wskazanie

miejsca, w którym pobrano próbkę, oraz działania podjęte
na szczeblu krajowym.

4. Jeśli średnia wszystkich próbek danej odmiany prze
kracza zawartość THC określoną w art. 52 ust. 1 rozporzą
dzenia (WE) nr 1782/2003, państwa członkowskie stosują
procedurę B ustaloną w załączniku I do niniejszego rozpo
rządzenia w odniesieniu do danej odmiany w następnym
roku gospodarczym. Wspomnianą procedurę stosuje się
w kolejnych latach gospodarczych, chyba że wyniki wszyst
kich analiz danej odmiany są poniżej zawartości THC okreś
lonej w art. 52 ust. 1 rozporządzenia (WE) nr 1782/2003.

Jeśli drugi rok z rzędu średnia wszystkich próbek danej
odmiany przekracza zawartość THC określoną w art. 52
ust. 1 rozporządzenia (WE) nr 1782/2003, państwo człon
kowskie składa wniosek o upoważnienie go do zakazu
sprzedaży tej odmiany zgodnie z art. 18 dyrektywy Rady
2002/53/WE. Wniosek przesyła się do Komisji najpóźniej
do dnia 15 listopada danego roku gospodarczego.
Począwszy od następnego roku odmiana, której dotyczy
wniosek, nie kwalifikuje się do płatności bezpośrednich
w danym państwie członkowskim.

5. Uprawy konopi muszą nadal przebiegać w normalnych
warunkach uprawy zgodnie z miejscową praktyką przez
przynajmniej 10 dni po dacie zakończenia ich kwitnienia
tak, aby można było przeprowadzić kontrole, o których
mowa w ust. 2, 3 i 4.

Jednakże państwa członkowskie mogą zezwolić na zbieranie
konopi po rozpoczęciu okresu ich kwitnienia, ale przed
końcem 10-dniowego okresu po dacie zakończenia kwit
nienia, pod warunkiem że kontrolerzy wskażą, które
z reprezentatywnych części każdej działki, o której mowa,
muszą być nadal uprawiane przez co najmniej 10 dni po
zakończeniu okresu ich kwitnienia dla celów kontroli,
zgodnie z metodą ustaloną w załączniku I.”.

2) Skreśla się załącznik II.

Artykuł 3

W rozporządzeniu (WE) nr 1973/2004 wprowadza się nastę
pujące zmiany:

1) Artykuł 50 otrzymuje brzmienie:

„Artykuł 50

Odmiany Cannabis sativa L.

Odmianami Cannabis sativa L. kwalifikującymi się do pomocy
na mocy art. 99 ust. 4 rozporządzenia (WE)
nr 1782/2003 są odmiany wymienione we „Wspólnym
katalogu odmian gatunków roślin rolniczych” dnia 15
marca roku, na który płatność została przyznana
i opublikowana zgodnie z art. 17 dyrektywy Rady
2002/53/WE, za wyjątkiem odmian Finola i Tiborszallasi.”.
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2) W art. 56 ust. 1 lit. b) otrzymuje brzmienie:

„b) w przypadku konopi uprawianych na włókno, wyko
rzystanie nasion odmian wymienionych we „Wspólnym
katalogu odmian gatunków roślin rolniczych” dnia
15 marca roku, na który płatność została przyznana
i opublikowana zgodnie z art. 17 dyrektywy
2002/53/WE, za wyjątkiem odmian Finola
i Tiborszallasi, i zakwalifikowanych zgodnie
z dyrektywą Rady 2002/57/WE.”.

Artykuł 4

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

Niniejsze rozporządzenie stosuje się do wniosków o przyznanie
pomocy w odniesieniu do lat rozpoczynających się z dniem
1 stycznia 2009 r.

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

Sporządzono w Brukseli, dnia 12 listopada 2008 r.

W imieniu Komisji
Mariann FISCHER BOEL

Członek Komisji
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