
A BIZOTTSÁG 436/2005/EK RENDELETE

(2005. március 17.)

a közös agrárpolitika keretébe tartozó közvetlen támogatási rendszerek közös szabályainak
megállapításáról és a mezőgazdasági termelők részére meghatározott támogatási rendszerek
létrehozásáról szóló 1782/2003/EK tanácsi rendelet által előírt kölcsönös megfeleltetés,
moduláció, valamint integrált igazgatási és ellenőrzési rendszer végrehajtására vonatkozó részletes

szabályok megállapításáról szóló 796/2004/EK rendelet módosításáról

AZ EURÓPAI KÖZÖSSÉGEK BIZOTTSÁGA,

tekintettel az Európai Közösséget létrehozó szerződésre,

tekintettel a közös agrárpolitika keretébe tartozó közvetlen
támogatási rendszerek közös szabályainak megállapításáról és
a mezőgazdasági termelők részére meghatározott támogatási
rendszerek létrehozásáról, továbbá a 2019/93/EGK,
1452/2001/EK, 1453/2001/EK, 1454/2001/EK, 1868/94/EK,
1251/1999/EK, 1254/1999/EK, 1673/2000/EK, 2358/71/EGK
és a 2529/2001/EK rendeletek módosításáról szóló, 2003. szep-
tember 29-i 1782/2003/EK tanácsi rendeletre (1) és különösen
annak 52. cikkének (2) bekezdésére,

mivel:

(1) A 796/2004/EK bizottsági rendelet (2) megállapítja az
1782/2003/EK rendelet alkalmazására vonatkozó szabá-
lyokat, többek között a kenderállomány tetrahidrokanna-
binol-tartalma ellenőrzésének feltételeivel kapcsolatban.

(2) A tagállamok a 796/2004/EK rendelet 33. cikkének (2)
bekezdésével összhangban bejelentették a 2004-ben
vetett kenderfajták tetrahidrokannabinol szintjeinek
meghatározását szolgáló vizsgálatok eredményeit. Ezen
eredményeket figyelembe kell venni a kenderfajták jegy-
zékének a következő gazdasági évek területalapú támo-

gatásai tekintetében történő összeállításánál, valamint a
2005/2006-ra ideiglenesen elfogadott fajták jegyzékének
összeállításánál. Ezek közül egyes fajtákat a 796/2004/EK
rendelet I. mellékletében foglalt B. eljárásnak alá kell
vetni.

(3) A 796/2004/EK rendeletet ezért ennek megfelelően
módosítani kell.

(4) Az e rendeletben előírt intézkedések összhangban vannak
a Közvetlen Kifizetések Irányítóbizottságának vélemé-
nyével,

ELFOGADTA EZT A RENDELETET:

1. cikk

A 796/2004/EK rendelet II. mellékletének helyébe e rendelet
mellékletének szövege lép.

2. cikk

Ez a rendelet az Európai Unió Hivatalos Lapjában való közzétét-
elét követő hetedik napon lép hatályba.

Ezt a rendeletet a 2005/2006-os gazdasági évtől kell alkalmazni.

Ez a rendelet teljes egészében kötelező és közvetlenül alkalmazandó valamennyi tagállamban.

Kelt Brüsszelben, 2005. március 17-én.

a Bizottság részéről
Mariann FISCHER BOEL

a Bizottság tagja
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(1) HL L 270., 2003.10.21., 1. o. A legutóbb a 118/2005/EK bizottsági
rendelettel (HL L 24., 2005.1.27., 15. o.) módosított rendelet.

(2) HL L 141., 2004.4.30., 18. o. A 239/2005/EK rendelettel (HL L 42,
2005.2.12., 3. o.) módosított rendelet.



MELLÉKLET

„II. MELLÉKLET

KÖZVETLEN KIFIZETÉSRE JOGOSULT ROSTKENDERFAJTÁK

a) Rostkender

Beniko

Carmagnola

CS

Delta-Llosa

Delta 405

Dioica 88

Epsilon 68

Ferimon – Férimon

Fibranova

Fibrimon 24

Futura 75

Juso 14

Red Petiole

Santhica 23

Santhica 27

Uso-31

b) A 2005/2006-os gazdasági évre engedélyezett rostkenderfajták

Bialobrzeskie

Chamaeleon (1)

Cannacomp

Fasamo

Fedora 17

Felina 32

Felina 34 – élina 34

Fibriko TC

Finola

Lipko

Silesia (2)

Tiborszállási

UNIKO-B

___________
(1) A 2005/2006-os gazdasági év tekintetében az I. melléklet B. eljárása alkalmazandó.
(2) Csak Lengyelországban, a 2004/297/EK bizottsági határozat (HL L 97., 2004.4.1., 66. o.) által engedélyezettek szerint.”
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