
ROZPORZĄDZENIE KOMISJI (UE) NR 331/2011 

z dnia 6 kwietnia 2011 r. 

zmieniające rozporządzenie (WE) nr 1120/2009 w odniesieniu do użytkowania gruntów do 
produkcji konopi w ramach wdrażania systemu płatności jednolitej określonego w 

rozporządzeniu Rady (WE) nr 73/2009 

KOMISJA EUROPEJSKA, 

uwzględniając Traktat o funkcjonowaniu Unii Europejskiej, 

uwzględniając rozporządzenie Rady (WE) nr 73/2009 z dnia 
19 stycznia 2009 r. ustanawiające wspólne zasady dla 
systemów wsparcia bezpośredniego dla rolników w ramach 
wspólnej polityki rolnej i ustanawiające określone systemy 
wsparcia dla rolników, zmieniające rozporządzenia (WE) 
nr 1290/2005, (WE) nr 247/2006, (WE) nr 378/2007 oraz 
uchylające rozporządzenie (WE) nr 1782/2003 ( 1 ), w 
szczególności jego art. 39 ust. 2, 

a także mając na uwadze, co następuje: 

(1) Artykuł 39 ust. 1 rozporządzenia (WE) nr 73/2009 
stanowi, że obszary wykorzystywane do produkcji 
konopi kwalifikują się jedynie wtedy, gdy zastosowane 
odmiany zawierają maksymalnie 0,2 % tetrahydrokanabi
nolu. 

(2) Artykuł 124 ust. 3 rozporządzenia (WE) nr 73/2009 
stanowi, że do obszarów objętych systemem jednolitej 
płatności obszarowej ma zastosowanie art. 39 tego 
rozporządzenia. 

(3) Artykuł 10 rozporządzenia Komisji (WE) nr 1120/2009 
z dnia 29 października 2009 r. ustanawiającego szcze
gółowe zasady wdrażania systemu płatności jednolitej 
przewidzianego w tytule III rozporządzenia Rady (WE) 
nr 73/2009 ustanawiającego wspólne zasady dla 
systemów wsparcia bezpośredniego dla rolników 
w ramach wspólnej polityki rolnej i ustanawiającego 
określone systemy wsparcia dla rolników ( 2 ) stanowi, że 
dokonywanie płatności z tytułu uprawnień przyznanych 
dla powierzchni upraw konopi uzależnione jest od wyko
rzystywania nasion odmian wymienionych we 
„Wspólnym katalogu odmian gatunków roślin rolni
czych”, z wyjątkiem odmian Finola i Tiborszallasi, oraz 
przewiduje ich kwalifikowanie. 

(4) Finlandia i Węgry przekazały Komisji dane dotyczące 
zawartości tetrahydrokanabinolu w odmianie Finola, 

uprawianej w Finlandii, i w odmianie Tiborszallasi, upra
wianej na Węgrzech, z których wynika, że przedmiotowa 
zawartość utrzymywała się w minionych latach poniżej 
poziomu 0,2 %. 

(5) Na podstawie tych informacji Komisja uznaje, że te 
odmiany konopi należy zakwalifikować, odpowiednio, 
w zainteresowanych państwach członkowskich. 

(6) Należy zatem odpowiednio zmienić rozporządzenie (WE) 
nr 1120/2009. 

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

PRZYJMUJE NINIEJSZE ROZPORZĄDZENIE: 

Artykuł 1 

Artykuł 10 rozporządzenia (WE) nr 1120/2009 otrzymuje 
brzmienie: 

„Artykuł 10 

Produkcja konopi 

Do celów art. 39 rozporządzenia (WE) nr 73/2009, dokony
wanie płatności z tytułu uprawnień przyznanych dla 
powierzchni upraw konopi uzależnione jest od wykorzysty
wania nasion odmian wymienionych we »Wspólnym kata
logu odmian gatunków roślin rolniczych« dnia 15 marca 
roku, na który płatność została przyznana i opublikowana 
zgodnie z art. 17 dyrektywy Rady 2002/53/WE (*). Jednak 
obszary, na których wykorzystuje się odmianę Finola, kwali
fikują się jedynie w Finlandii, a obszary, na których wyko
rzystuje się odmianę Tiborszallasi, kwalifikują się jedynie na 
Węgrzech. Nasiona kwalifikowane są zgodnie z dyrektywą 
Rady 2002/57/WE (**). 

___________ 
(*) Dz.U. L 193 z 20.7.2002, s. 1. 

(**) Dz.U. L 193 z 20.7.2002, s. 74.”.
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( 1 ) Dz.U. L 30 z 31.1.2009, s. 16. 
( 2 ) Dz.U. L 316 z 2.12.2009, s. 1.



Artykuł 2 

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

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

Sporządzono w Brukseli dnia 6 kwietnia 2011 r. 

W imieniu Komisji 
José Manuel BARROSO 

Przewodniczący
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