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I
(Säädökset, jotka on julkaistava)

NEUVOSTON ASETUS (EY) N:o 953/2006,
annettu 19 päivänä kesäkuuta 2006,
asetuksen (EY) N:o 1673/2000 muuttamisesta kuiduntuotantoon tarkoitetun pellavan ja hampun
jalostustuen osalta ja asetuksen (EY) N:o 1782/2003 muuttamisesta tilatukijärjestelmässä tukikelpoisen hampun osalta
2007/2008 saakka, pitkien pellavakuitujen jalostustuki
olisi rajattava nykyiselle tasolle markkinointivuoteen
2007/2008 saakka.

EUROOPAN UNIONIN NEUVOSTO, joka

ottaa huomioon Euroopan yhteisön perustamissopimuksen ja
erityisesti sen 37 artiklan 2 kohdan kolmannen alakohdan,

(4)

Korkealaatuisen lyhyen pellavakuidun ja hamppukuidun
tuotannon edistämiseksi tukea myönnetään kuiduille,
jotka sisältävät enintään 7,5 prosenttia epäpuhtauksia ja
päistäreitä. Jäsenvaltiot voivat kuitenkin poiketa tästä rajasta ja myöntää jalostustukea lyhyille pellavakuiduille,
joissa on epäpuhtauksia ja päistäreitä 7,5–15 prosenttia
ja hamppukuiduille, joissa on epäpuhtauksia ja päistäreitä
7,5–25 prosenttia. Koska tämä mahdollisuus on käytettävissä ainoastaan markkinointivuoteen 2005/2006 saakka,
jäsenvaltioille on tarpeen antaa mahdollisuus poiketa
mainitusta rajasta vielä kahden seuraavankin markkinointivuoden ajan.

(5)

Jotta voitaisiin edelleen turvata kohtuullinen tuotantotaso
kussakin jäsenvaltiossa, taattujen kansallisten määrien soveltamisaikaa on tarpeen jatkaa.

(6)

Alankomaiden, Belgian ja Ranskan tietyillä alueilla on
tuettu perinteisen pellavan tuotannon jatkamista lisätuen
avulla. Jotta maatilojen rakenteita voitaisiin edelleen sopeuttaa uusiin markkinaedellytyksiin, tämän siirtymätuen
myöntämistä on tarpeen jatkaa markkinointivuoteen
2007/2008 saakka.

(7)

Komission olisi annettava Euroopan parlamentille ja neuvostolle kertomus riittävän ajoissa ennen markkinointivuoden 2008/2009 alkua, jotta voitaisiin arvioida, olisiko
nykyistä järjestelmää mukautettava vai jatkettava ennallaan.

(8)

Asetuksessa (EY) N:o 1673/2000 säädetään jalostustuen
tason korottamisesta pitkän pellavakuidun osalta markkinointivuodesta 2006/2007 alkaen. Koska lyhyiden kuitujen jalostustuki pidetään ennallaan markkinointivuoteen

Yhteisen maatalouspolitiikan suoria tukijärjestelmiä koskevista yhteisistä säännöistä ja tietyistä viljelijöiden tukijärjestelmistä 29 päivänä syyskuuta 2003 annetun neuvoston asetuksen (EY) N:o 1782/2003 (3) 52 artiklassa
säädetään, että ainoastaan kuiduntuotantoon tarkoitettu
hamppu on tukikelpoista mainitun asetuksen III osastossa
perustetussa tilatukijärjestelmässä. On aiheellista saattaa
myös muuhun teolliseen tarkoitukseen tarkoitetun hampun viljely tukikelpoiseksi.

(1) Ei vielä julkaistu virallisessa lehdessä.
(2) EYVL L 193, 29.7.2000, s. 16. Asetus sellaisena kuin se on viimeksi
muutettuna vuoden 2005 liittymisasiakirjalla.

(3) EUVL L 270, 21.10.2003, s. 1. Asetus sellaisena kuin se on viimeksi
muutettuna asetuksella (EY) N:o 319/2006 (EUVL L 58, 28.2.2006,
s. 32).

ottaa huomioon komission ehdotuksen,

ottaa huomioon Euroopan parlamentin lausunnon (1),

sekä katsoo seuraavaa:

(1)

(2)

(3)

Kuiduntuotantoon tarkoitetun pellavan ja hampun yhteisestä markkinajärjestelystä 27 päivänä heinäkuuta 2000
annetun neuvoston asetuksen (EY) N:o 1673/2000 (2) 15
artiklan 2 kohdassa edellytetään, että komissio esittää
Euroopan parlamentille ja neuvostolle jalostustukea koskevan kertomuksen ja liittää siihen tarvittaessa ehdotuksia. Kertomuksen perusteella on aiheellista, että nykyinen
järjestelmä
pysyy
voimassa
markkinointivuoden
2007/2008 loppuun saakka.

Jalostustukea enintään 7,5 prosenttia epäpuhtauksia ja
päistäreitä sisältäville lyhyille pellavakuiduille ja hamppukuiduille sovelletaan markkinointivuoteen 2005/2006
saakka. Nykyiseen tukijärjestelmään kuuluvien tämänkaltaisten kuitujen markkinanäkymien suotuisan kehityksen
vuoksi ja innovatiivisten tuotteiden kehittämiseksi ja niiden markkinoiden vakiinnuttamiseksi tämän tuen soveltamista olisi kuitenkin jatkettava markkinointivuoteen
2007/2008 saakka.
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Ottaen huomioon suorien tukien vuosittaisen hallinnoinnin on tarkoituksenmukaista, että tilatukijärjestelmän kelpoisuusehtojen muutoksia sovelletaan 1 päivästä tammikuuta 2007.

(9)

(10)

Asetukset (EY) N:o 1673/2000 ja (EY) N:o 1782/2003
olisi muutettava vastaavasti,

29.6.2006

2) Korvataan 3 artiklan 2 kohdan toinen alakohta seuraavasti:

”Lyhyiden pellavakuitujen ja hamppukuitujen taattuja kansallisia määriä ei enää sovelleta markkinointivuodesta
2008/2009 alkaen.”

3) Korvataan 4 artiklan ensimmäisessä kohdassa ilmaisu
”2005/2006” ilmaisulla ”2007/2008”.

ON ANTANUT TÄMÄN ASETUKSEN:

1 artikla
4) Poistetaan 12 artikla.

Muutetaan asetus (EY) N:o 1673/2000 seuraavasti:

1) Korvataan 2 artiklan 3 kohta seuraavasti:

5) Lisätään 15 artiklaan kohta seuraavasti:

”3.
Jalostustuen määrä vahvistetaan kuitutonnilta seuraavasti:

a) pitkien pellavakuitujen osalta:

— 100 euroa markkinointivuodeksi 2001/2002,
— 160 euroa
2007/2008,

markkinointivuosiksi

2002/2003–

— 200 euroa markkinointivuodesta 2008/2009 alkaen;

b) lyhyiden pellavakuitujen ja hamppukuitujen osalta,
jotka sisältävät enintään 7,5 prosenttia epäpuhtauksia
ja
päistäreitä:
90
euroa
markkinointivuosiksi
2001/2002–2007/2008.

Jäsenvaltio
voi
kuitenkin
markkinointivuosien
2001/2002–2007/2008 osalta päättää perinteisten markkinoiden pohjalta myöntää tukea myös:

”3.
Komissio antaa Euroopan parlamentille ja neuvostolle
kertomuksen ja tarvittaessa siihen liittyvät ehdotukset riittävän ajoissa, jotta ehdotettavat toimenpiteet voidaan panna
täytäntöön markkinointivuoden 2008/2009 aikana.

Kertomuksessa on arvioitava jalostustuen vaikutukset tuottajiin, jalostusteollisuuteen ja tekstiilikuitujen markkinoihin.
Siinä on tarkasteltava mahdollisuutta jatkaa lyhyiden pellavakuitujen ja hamppukuitujen jalostustuen sekä lisätuen myöntämistä markkinointivuoden 2007/2008 jälkeen sekä mahdollisuutta integroida tämä tukijärjestelmä asetuksessa (EY)
N:o 1782/2003 säädettyyn yhteisen maatalouspolitiikan mukaiseen viljelijöiden yleiseen tukikehykseen.”.

2 artikla
Korvataan asetuksen (EY) N:o 1782/2003 52 artikla seuraavasti:

”52 artikla
Hampun tuotanto

— hamppukuiduille, joiden epäpuhtauksien ja päistäreiden suhteellinen osuus on 7,5–25 prosenttia.

1.
Hampun tuotannossa käytettyjen lajikkeiden tetrahydrokannabinolipitoisuus saa olla enintään 0,2 prosenttia. Jäsenvaltioiden on perustettava järjestelmä, jonka avulla kasvien
tetrahydrokannabinolipitoisuus voidaan tarkastaa vähintään
30 prosentilla kuiduntuotantoon tarkoitetun hampun aloista.
Jos jäsenvaltiot kuitenkin ottavat käyttöön tällaisen viljelyn
ennakkohyväksyntäjärjestelmän, vähimmäismäärä on 20 prosenttia.

Näissä tapauksissa jäsenvaltio myöntää tuen määrälle,
joka enimmillään vastaa tuotettua määrää, jossa epäpuhtauksien ja päistäreiden suhteellinen osuus on 7,5 prosenttia.”

2.
Tuen myöntämisen edellytykseksi asetetaan 144 artiklan 2 kohdassa tarkoitettua menettelyä noudattaen tiettyjen
lajikkeiden varmennettujen siementen käyttö.”

— lyhyille pellavakuiduille, joiden epäpuhtauksien ja
päistäreiden suhteellinen osuus on 7,5–15 prosenttia,
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3 artikla
Tämä asetus tulee voimaan seitsemäntenä päivänä sen jälkeen, kun se on julkaistu Euroopan unionin virallisessa lehdessä.
Sitä sovelletaan sen voimaantulopäivästä, lukuun ottamatta 2 artiklaa, jota sovelletaan 1 päivästä tammikuuta 2007.

Tämä asetus on kaikilta osiltaan velvoittava, ja sitä sovelletaan sellaisenaan kaikissa jäsenvaltioissa.

Tehty Luxemburgissa 19 päivänä kesäkuuta 2006.
Neuvoston puolesta
Puheenjohtaja
J. PRÖLL

