
ROZPORZĄDZENIE WYKONAWCZE KOMISJI (UE) NR 393/2013 

z dnia 29 kwietnia 2013 r. 

zmieniające rozporządzenia (WE) nr 1120/2009 i (WE) nr 1122/2009 w odniesieniu do kryteriów 
kwalifikowalności oraz obowiązków w zakresie powiadamiania dotyczących odmian konopi do 

celów wprowadzenia w życie systemów wsparcia bezpośredniego dla rolników 

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 uchy
lające rozporządzenie (WE) nr 1782/2003 ( 1 ), w szczególności 
jego art. 39 ust. 2 i art. 142 lit. h), 

a także mając na uwadze, co następuje: 

(1) Zgodnie z art. 39 ust. 1 rozporządzenia (WE) nr 
73/2009 obszary wykorzystywane do produkcji konopi 
kwalifikują się do płatności bezpośrednich jedynie wtedy, 
gdy zastosowane odmiany zawierają maksymalnie 0,2 % 
tetrahydrokanabinolu. Zgodnie z art. 124 ust. 3 
rozporządzenia (WE) nr 73/2009 art. 39 tego rozporzą
dzenia stosuje się również do powierzchni objętych 
systemem jednolitej płatności obszarowej w nowych 
państwach członkowskich. 

(2) Art. 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 Tiborszállási, które 
kwalifikują się obecnie jedynie, odpowiednio, w Finlandii 
i na Węgrzech. 

(3) Na podstawie powiadomień niektórych państw człon
kowskich, a także biorąc pod uwagę fakt, że procedura 
wykluczenia danej odmiany na poziomie państw człon
kowskich została już przewidziana, program może zostać 
uproszczony na szczeblu unijnym przez skreślenie prze
pisu, który ogranicza kwalifikowalność powierzchni, na 
których wykorzystywane są odmiany Finola i Tiborszál
lási, jedynie do określonego państwa członkowskiego. 

(4) Art. 40 rozporządzenia Komisji (WE) nr 1122/2009 
z dnia 30 listopada 2009 r. ustanawiającego szczegółowe 
zasady wykonania rozporządzenia Rady (WE) nr 
73/2009 odnośnie do zasady wzajemnej zgodności, 

modulacji oraz zintegrowanego systemu zarządzania 
i kontroli w ramach systemów wsparcia bezpośredniego 
przewidzianych w wymienionym rozporządzeniu oraz 
wdrażania rozporządzenia Rady (WE) nr 1234/2007 w 
odniesieniu do zasady wzajemnej zgodności w ramach 
systemu wsparcia ustanowionego dla sektora wina ( 3 ) 
określa procedurę, którą należy stosować, gdy zawartość 
tetrahydrokanabinolu w próbie danej odmiany prze
kracza zawartość określoną w art. 39 ust. 1 rozporzą
dzenia (WE) nr 73/2009. 

(5) Z uwagi na to, że państwa członkowskie dysponują 
wszelkimi informacjami koniecznymi do zwrócenia się 
do Komisji z wnioskiem o upoważnienie ich do zakazu 
wprowadzania do obrotu odmiany konopi o zawartości 
tetrahydrokanabinolu przekraczającej zawartość okre 
śloną w art. 39 ust. 1 rozporządzenia (WE) nr 73/2009 
i wykluczenia tej odmiany z kwalifikowalności do płat
ności bezpośrednich, program może zostać dodatkowo 
uproszczony przez skreślenie obowiązku przekazywania 
sprawozdań z wyników analiz zawartości tetrahydroka
nabinolu odnośnie do prób tej odmiany. 

(6) Należy zatem odpowiednio zmienić rozporządzenia (WE) 
nr 1120/2009 i (WE) nr 1122/2009. 

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

PRZYJMUJE NINIEJSZE ROZPORZĄDZENIE: 

Artykuł 1 

Art. 10 rozporządzenia (WE) nr 1120/2009 otrzymuje brzmie
nie: 

„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« w dniu 15 marca 
roku, na który płatność została przyznana i opublikowana 
zgodnie z art. 17 dyrektywy Rady 2002/53/WE (*). 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. ( 3 ) Dz.U L 316 z 2.12.2009, s. 65.



Artykuł 2 

W art. 40 ust. 2 rozporządzenia (WE) nr 1122/2009 skreśla się akapit drugi. 

Artykuł 3 

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 29 kwietnia 2013 r. 

W imieniu Komisji 
José Manuel BARROSO 

Przewodniczący
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