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I
(Akti, katerih objava je obvezna)

UREDBA SVETA (ES) št. 953/2006
z dne 19. junija 2006
o spremembi Uredbe (ES) št. 1673/2000 glede pomoči za predelavo lanu in konoplje, ki se ju goji za
vlakna, in Uredbe (ES) št. 1782/2003 glede konoplje, upravičene do sheme enotnega plačila
SVET EVROPSKE UNIJE JE –

(4)

Za pospeševanje proizvodnje visokokakovostnih kratkih
lanenih in konopljenih vlaken, se pomoč dodeli za
vlakna, ki vsebujejo največ 7,5 % nečistoč in pezdirja.
Vendar pa lahko države članice odstopajo od te meje
in dodelijo pomoč za predelavo kratkih lanenih vlaken,
ki vsebujejo med 7,5 % in 15 % nečistoč in pezdirja, ter
konopljenih vlaken, ki vsebujejo med 7,5 % in 25 % nečistoč in pezdirja. Ker imajo države članice to možnost
samo do tržnega leta 2005/2006, je treba državam
članicam podaljšati možnost odstopanja od te meje še
za dve tržni leti.

(5)

Treba je podaljšati obdobje veljavnosti uporabe količin, ki
jih določijo države, da se še naprej zagotovi primerna
stopnja proizvodnje v vsaki državi članici.

(6)

Z dodatno pomočjo se je podpiralo nadaljevanje tradicionalne proizvodnje lanu v nekaterih regijah na Nizozemskem, v Belgiji in Franciji. Za nadaljnje omogočanje
postopnega prilagajanja kmetijskih struktur novim tržnim
razmeram je nujno to tradicionalno pomoč podaljšati do
tržnega leta 2007/2008.

(7)

Komisija bi morala Evropskemu parlamentu in Svetu
predložiti poročilo v zadostnem času pred začetkom
tržnega leta 2008/2009, da se lahko oceni, ali je treba
sedanji sistem prilagoditi ali se lahko nadaljuje.

(8)

Člen 52 Uredbe Sveta (ES) št. 1782/2003 z dne
29. septembra 2003 o skupnih pravilih za sheme neposrednih podpor v okviru skupne kmetijske politike in o
uvedbi nekaterih shem podpor za kmete (3) določa, da je
samo konoplja, ki se jo goji za vlakna, upravičena do
sheme enotnega plačila iz Naslova III navedene Uredbe.
Primerno je določiti, da je upravičena tudi konoplja za
druge industrijske uporabe.

ob upoštevanju Pogodbe o ustanovitvi Evropske skupnosti in
zlasti tretjega pododstavka člena 37(2) Pogodbe,

ob upoštevanju predloga Komisije,

ob upoštevanju mnenja Evropskega parlamenta (1),

ob upoštevanju naslednjega:

(1)

(2)

(3)

Člen 15(2) Uredbe Sveta (ES) št. 1673/2000 z dne
27. julija 2000 o skupni tržni ureditvi za lan in konopljo,
ki se ju goji za vlakna (2) določa, da Komisija predloži
Evropskemu parlamentu in Svetu poročilo o pomoči za
predelovanje, po potrebi skupaj s predlogi. Na podlagi
tega poročila je primerno, da je sedanji sistem še nadalje
veljaven do vključno tržnega leta 2007/2008.

Pomoč za predelavo kratkih lanenih vlaken in konopljenih vlaken, ki ne vsebujejo več kot 7,5 % nečistoč in
pezdirja, se uporablja do tržnega leta 2005/2006. Vendar
pa je treba ob upoštevanju ugodnih trendov na trgu za te
vrste vlaken, ki so vključena v sedanjo shemo pomoči, in
zaradi prispevanja k utrjevanju novih proizvodov in
njihovih prodajnih trgov uporabo te pomoči podaljšati
do 2007/2008.

Uredba (ES) št. 1673/2000 določa povečanje stopnje
pomoči za predelavo dolgih lanenih vlaken od tržnega
leta 2006/2007 dalje. Ker se pomoč za predelavo kratkih
lanenih vlaken ohranja do tržnega leta 2007/2008, je
treba pomoč za predelavo dolgih lanenih vlaken omejiti
na sedanjo stopnjo do tržnega leta 2007/2008.

(1) Še ni objavljeno v Uradnem listu.
(2) UL L 193, 29.7.2000, str. 16. Uredba, kakor je nazadnje spremenjena z Aktom o pristopu iz leta 2005.

(3) UL L 270, 21.10.2003, str. 1. Uredba, kakor je bila nazadnje spremenjena z Uredbo (ES) št. 319/2006 (UL L 58, 28.2.2006, str. 32).
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(9)

Ob upoštevanju letnega upravljanja direktnih plačil je
primerno, da se spremembe o pogojih upravičenosti do
sheme enotnega plačila uporabljajo od 1. januarja 2007.

(10)

Uredbi (ES) št. 1673/2000 in (ES) št. 1782/2003 bi bilo
treba ustrezno spremeniti –

SPREJELA NASLEDNJO UREDBO:

29.6.2006

2. V členu 3(2) se drugi pododstavek nadomesti z:

„Nacionalne zajamčene količine za kratka lanena vlakna in
konopljena vlakna se od tržnega leta 2008/2009 dalje ne
uporabljajo več.“

3. V prvem odstavku člena 4 se letnica „2005/2006“ zamenja z
letnico „2007/2008“.

Člen 1
Uredba (ES) št. 1673/2000 se spremeni:

4. Člen 12 se črta.

1. V členu 2 se odstavek 3 nadomesti z:

5. V členu 15 se doda naslednji odstavek:

„3.
Vsota pomoči za predelavo na tono vlaken se določi,
kot sledi:

(a) za dolga lanena vlakna:

— 100 EUR za tržno leto 2001/2002,

— 160 EUR za
2007/2008,

tržna

leta

od

2002/2003

do

— 200 EUR od tržnega leta 2008/2009 dalje;

(b) za kratka lanena in konopljena vlakna, ki vsebujejo
največ 7,5 % nečistoč in pezdirja: 90 EUR za tržna leta
od 2001/2002 do 2007/2008.

Vendar pa se sme država članica glede na tradicionalne
trge od tržnega leta 2001/2002 do 2007/2008 prav
tako odločiti, da odobri pomoč:

— za kratka lanena vlakna, katerih odstotek nečistoč in
pezdirja je med 7,5 % in 15 %,

— za konopljena vlakna, katerih odstotek nečistoč in
pezdirja je med 7,5 % in 25 %.

V primerih iz drugega pododstavka država članica odobri
pomoč za količino, ki ni večja od proizvedene količine,
na podlagi 7,5 % nečistoč in pezdirja.“

„3.
Komisija Evropskemu parlamentu in Svetu predloži
poročilo, po potrebi skupaj s predlogi, dovolj zgodaj, da se
omogoči izvajanje predlaganih ukrepov v tržnem letu
2008/2009.

V poročilu se oceni vpliv pomoči za predelavo na proizvajalce, predelovalno industrijo in trg tekstilnih vlaken. Prouči
se možnost podaljšanja pomoči za predelavo za kratka
lanena vlakna in konopljena vlakna ter dodatne pomoči po
tržnem letu 2007/2008 kot tudi možnost vključitve te
sheme pomoči v splošni okvir podpore za kmete v okviru
skupne kmetijske politike, kot je določeno v Uredbi (ES)
št. 1782/2003.“

Člen 2
Člen 52 Uredbe (ES) št. 1782/2003 se nadomesti z:

„Člen 52
Proizvodnja konoplje
1.
V proizvodnji konoplje pri uporabljenih sortah vsebnost tetrahidrokanabinola ne sme presegati 0,2 %. Države
članice vzpostavijo sistem preverjanja vsebnosti tetrahidrokanabinola pri poljščinah na vsaj 30 % površin, ki so posejane s
konopljo. Če pa država članica uvede sistem predhodne
odobritve za tako gojenje, se preverjanje opravi na vsaj
20 % površin s konopljo.

2.
V skladu s postopkom iz člena 144(2) je dodelitev
plačil pogojena z uporabo certificiranih semen nekaterih
sort.“
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Člen 3
Ta uredba začne veljati sedmi dan po objavi v Uradnem listu Evropske unije.
Uporablja se od dneva začetka veljave, razen člena 2, ki se uporablja od 1. januarja 2007.

Ta uredba je v celoti zavezujoča in se neposredno uporablja v vseh državah članicah.

V Luxembourgu, 19. junija 2006
Za Svet
Predsednik
J. PRÖLL

