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ROZPORZĄDZENIE WYKONAWCZE KOMISJI (UE) 2018/709
z dnia 14 maja 2018 r.
zmieniające rozporządzenie wykonawcze (UE) nr 809/2014 w odniesieniu do wymogu w zakresie
etykiet odnoszącego się do wniosków o przyznanie pomocy dotyczących obszarów
wykorzystywanych do produkcji konopi
KOMISJA EUROPEJSKA,

uwzględniając Traktat o funkcjonowaniu Unii Europejskiej,
uwzględniając rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1306/2013 z dnia 17 grudnia 2013 r.
w sprawie finansowania wspólnej polityki rolnej, zarządzania nią i monitorowania jej oraz uchylające rozporządzenia
Rady (EWG) nr 352/78, (WE) nr 165/94, (WE) nr 2799/98, (WE) nr 814/2000, (WE) nr 1290/2005 i (WE)
nr 485/2008 (1), w szczególności jego art. 78 akapit pierwszy lit. b),
a także mając na uwadze, co następuje:
(1)

Zgodnie z art. 17 ust. 7 akapit pierwszy lit. c) rozporządzenia wykonawczego Komisji (UE) nr 809/2014 (2),
pojedynczy wniosek musi zawierać, w przypadku obszarów wykorzystywanych do produkcji konopi, oficjalne
etykiety stosowane na opakowaniach materiału siewnego zgodnie z dyrektywą Rady 2002/57/WE (3).

(2)

W art. 9 ust. 1 rozporządzenia delegowanego Komisji (UE) nr 639/2014 (4), zmienionego rozporządzeniem
delegowanym Komisji (UE) 2018/707 (5) przewidziano alternatywny sposób kwalifikowania materiału siewnego
konopi w przypadku odmian dla zachowania bioróżnorodności zgodnych z dyrektywą Komisji 2008/62/WE (6).

(3)

Należy zatem odpowiednio zmienić art. 17 ust. 7 akapit pierwszy lit. c) rozporządzenia wykonawczego (UE)
nr 809/2014 i określić dokumenty, które mogą być traktowane jako oficjalne etykiety w przypadku odmian dla
zachowania bioróżnorodności kwalifikowanych zgodnie z dyrektywą 2008/62/WE.

(4)

Należy zatem odpowiednio zmienić rozporządzenie wykonawcze (UE) nr 809/2014.

(5)

Środki przewidziane w niniejszym rozporządzeniu są zgodne z opinią Komitetu ds. Płatności Bezpośrednich,

PRZYJMUJE NINIEJSZE ROZPORZĄDZENIE:

Artykuł 1
Art. 17 ust. 7 akapit pierwszy lit. c) rozporządzenia wykonawczego (UE) nr 809/2014 otrzymuje brzmienie:
„c) oficjalne etykiety stosowane na opakowaniach materiału siewnego zgodnie z dyrektywą Rady 2002/57/WE (*),
w szczególności z jej art. 12, lub jakikolwiek inny dokument uznany przez dane państwo członkowskie za
równoważny; lub, w przypadku odmian dla zachowania bioróżnorodności kwalifikowanych zgodnie
(1) Dz.U. L 347 z 20.12.2013, s. 549.
(2) Rozporządzenie wykonawcze Komisji (UE) nr 809/2014 z dnia 17 lipca 2014 r. ustanawiające zasady stosowania rozporządzenia
Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1306/2013 w odniesieniu do zintegrowanego systemu zarządzania i kontroli, środków
rozwoju obszarów wiejskich oraz zasady wzajemnej zgodności (Dz.U. L 227 z 31.7.2014, s. 69).
(3) Dyrektywa Rady 2002/57/WE z dnia 13 czerwca 2002 r. w sprawie obrotu materiałem siewnym roślin oleistych i włóknistych
(Dz.U. L 193 z 20.7.2002, s. 74).
(4) Rozporządzenie delegowane Komisji (UE) nr 639/2014 z dnia 11 marca 2014 r. w sprawie uzupełnienia rozporządzenia Parlamentu
Europejskiego i Rady (UE) nr 1307/2013 ustanawiającego przepisy dotyczące płatności bezpośrednich dla rolników na podstawie
systemów wsparcia w ramach wspólnej polityki rolnej oraz zmiany załącznika X do tego rozporządzenia (Dz.U. L 181 z 20.6.2014,
s. 1).
(5) Rozporządzenie delegowane Komisji (UE) 2018/707 z dnia 28 lutego 2018 r. zmieniające rozporządzenie delegowane (UE)
nr 639/2014 w odniesieniu do kryteriów kwalifikowalności do wsparcia dla konopi w ramach systemu płatności podstawowej
i niektórych wymogów w odniesieniu do dobrowolnego wsparcia związanego z produkcją (zob. s. 1 niniejszego Dziennika
Urzędowego).
(6) Dyrektywa Komisji 2008/62/WE z dnia 20 czerwca 2008 r. przewidująca pewne odstępstwa w odniesieniu do rejestracji populacji
miejscowych i odmian roślin rolniczych przystosowanych naturalnie do warunków lokalnych i regionalnych i zagrożonych erozją
genetyczną oraz obrót materiałem siewnym i sadzeniakami ziemniaka tych populacji miejscowych i odmian (Dz.U. L 162 z 21.6.2008,
s. 13).
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z dyrektywą Komisji 2008/62/WE (**), etykiety dostawcy lub nadruk albo stempel stosowany na opakowaniach
materiału siewnego odmian dla zachowania bioróżnorodności, o których mowa w art. 18 powyższej dyrektywy.
(*) Dyrektywa Rady 2002/57/WE z dnia 13 czerwca 2002 r. w sprawie obrotu materiałem siewnym roślin
oleistych i włóknistych (Dz.U. L 193 z 20.7.2002, s. 74).
(**) Dyrektywa Komisji 2008/62/WE z dnia 20 czerwca 2008 r. przewidująca pewne odstępstwa w odniesieniu do
rejestracji populacji miejscowych i odmian roślin rolniczych przystosowanych naturalnie do warunków
lokalnych i regionalnych i zagrożonych erozją genetyczną oraz obrót materiałem siewnym i sadzeniakami
ziemniaka tych populacji miejscowych i odmian (Dz.U. L 162 z 21.6.2008, s. 13).”.
Artykuł 2
Niniejsze rozporządzenie wchodzi w życie następnego 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 14 maja 2018 r.
W imieniu Komisji
Jean-Claude JUNCKER

Przewodniczący

