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KOMMISSIONENS GENOMFÖRANDEFÖRORDNING (EU) 2017/1172
av den 30 juni 2017
om ändring av genomförandeförordning (EU) nr 809/2014 vad gäller kontrollåtgärder avseende
odling av hampa
EUROPEISKA KOMMISSIONEN HAR ANTAGIT DENNA FÖRORDNING

med beaktande av fördraget om Europeiska unionens funktionssätt,
med beaktande av Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 1306/2013 av den 17 december 2013 om
finansiering, förvaltning och övervakning av den gemensamma jordbrukspolitiken och om upphävande av rådets
förordningar (EEG) nr 352/78, (EG) nr 165/94, (EG) nr 2799/98, (EG) nr 814/2000, (EG) nr 1290/2005 och (EG)
nr 485/2008 (1), särskilt artikel 58.4 och artikel 62.2 e, och
av följande skäl:
(1)

Reglerna för kontroll av halten av Δ9 tetrahydrokannabinol (nedan kallad THC-halt) i hampasorter har fastställts
i artikel 45 i kommissionens genomförandeförordning (EU) nr 809/2014 (2) och i bilagan till den förordningen.
Det framstår som lämpligt att dessa regler införlivas i kommissionen delegerade förordning (EU) nr 639/2014 (3)
ändrad genom delegerad förordning (EU) 2017/1155 (4). Därför bör artikel 45 i genomförandförordning (EU)
nr 809/2014 och bilagan till den förordningen utgå med verkan från och med dagen för ikraftträdande för
delegerad förordning (EU) 2017/1155.

(2)

Reglerna för fastställande av hampasorter och kontroll av THC-halten grundar sig på antagandet att hampa odlas
som huvudgröda under våren, men de lämpar sig inte helt för hampa som odlas som fånggröda. Framför allt är
datumet den 30 juni, som i artikel 17.7 i genomförandeförordning (EU) nr 809/2014 anges som sista dag för att
lämna in de officiella märkena på utsädesförpackningar, för tidigt för hampa som odlas som fånggröda. Eftersom
den odlingsmetoden visat sig vara lämplig för industrihampa och förenlig med miljökraven, bör medlemsstaterna
ha möjlighet att fastställa ett senare datum för hampa som odlas som fånggröda, men inte senare än den
1 september.

(3)

Genomförandeförordning (EU) nr 809/2014 bör därför ändras i enlighet med detta.

(4)

De åtgärder som föreskrivs i denna förordning är förenliga med yttrandet från förvaltningskommittén för
direktstöd.

HÄRIGENOM FÖRESKRIVS FÖLJANDE.

Artikel 1
Genomförandeförordning (EU) nr 809/2014 ska ändras på följande sätt:
1. I artikel 17.7 ska andra stycket ersättas med följande:
”Genom undantag från första stycket led c ska märkena lämnas in senast den 30 juni, i de fall då sådden äger rum
efter den sista dagen för inlämnande av den samlade ansökan. För hampa som odlas som fånggröda ska märkena
lämnas in senast ett datum som fastställs av medlemsstaten, men inte senare än den 1 september. Om märkena också
ska lämnas till andra nationella myndigheter får medlemsstaterna föreskriva att märkena ska återlämnas till
stödmottagaren så snart de har lämnats in i enlighet med den punkten. De återlämnade märkena ska märkas med
uppgift om att de använts för en ansökan.”
(1) EUT L 347, 20.12.2013, s. 549.
(2) Kommissionens genomförandeförordning (EU) nr 809/2014 av den 17 juli 2014 om regler för tillämpningen av Europaparlamentets
och rådets förordning (EU) nr 1306/2013 vad gäller det integrerade administrations- och kontrollsystemet, landsbygdsutvecklings
åtgärder och tvärvillkor (EUT L 227, 31.7.2014, s. 69).
(3) Kommissionens delegerade förordning (EU) nr 639/2014 av den 11 mars 2014 om komplettering av Europaparlamentets och rådets
förordning (EU) nr 1307/2013 om regler för direktstöd för jordbrukare inom de stödordningar som ingår i den gemensamma jordbruks
politiken och om ändring av bilaga X till den förordningen (EUT L 181, 20.6.2014, s. 1).
(4) Kommissionens delegerade förordning (EU) 2017/1155 av den 15 februari 2017 om ändring av delegerad förordning (EU) nr 639/2014
vad gäller kontrollåtgärderna avseende odling av hampa, vissa bestämmelser som rör miljöanpassningsstödet, stödet till unga
jordbrukare som utövar kontroll över en juridisk person, beräkningen av enhetsbeloppet inom ramen för frivilligt kopplat stöd, delrätter
och vissa anmälningsskyldigheter i samband med systemet för enhetlig arealersättning och frivilligt kopplat stöd, och om ändring av
bilaga X till Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 1307/2013 (EUT L 167, 30.6.2017, s. 1).
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2. Artikel 45 ska utgå.
3. Bilagan ska utgå.
Artikel 2
Denna förordning träder i kraft den tredje dagen efter det att den har offentliggjorts i Europeiska unionens officiella tidning.

Denna förordning är till alla delar bindande och direkt tillämplig i alla medlemsstater.
Utfärdad i Bryssel den 30 juni 2017.
På kommissionens vägnar
Jean-Claude JUNCKER

Ordförande

