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(Kötelezően közzéteendő jogi aktusok)

A TANÁCS 953/2006/EK RENDELETE

(2006. június 19.)

az 1673/2000/EK rendeletnek a rostlen és a rostkender feldolgozási támogatása tekintetében,
valamint az 1782/2003/EK rendeletnek az egységes támogatási rendszer keretében támogatható

kender tekintetében történő módosításáról

AZ EURÓPAI UNIÓ TANÁCSA,

tekintettel az Európai Közösséget létrehozó szerződésre és külö-
nösen annak 37. cikke (2) bekezdésének harmadik albekezdé-
sére,

tekintettel a Bizottság javaslatára,

tekintettel az Európai Parlament véleményére (1),

mivel:

(1) A rostlen és a rostkender piacának közös szervezéséről
szóló, 2000. július 27-i 1673/2000/EK tanácsi ren-
delet (2) 15. cikkének (2) bekezdése előírja, hogy a Bizott-
ságnak szükség esetén javaslatokkal is kiegészített jelen-
tést kell benyújtania az Európai Parlamentnek és a
Tanácsnak a feldolgozási támogatásról. A jelentés alapján
helyénvaló, hogy a jelenlegi rendszer a 2007/2008-as
gazdasági évre is kiterjedően hatályban maradjon.

(2) A legfeljebb 7,5 % szennyeződést és szilánkot tartalmazó
rövid lenrost és kenderrost feldolgozási támogatása a
2005/2006-os gazdasági évig alkalmazandó. Tekintettel
azonban a jelenlegi támogatási rendszer keretében az
ilyen rostok piacán jelentkező kedvező folyamatokra,
valamint az innovatív termékek és felvevőpiacaik megszi-
lárdításához való hozzájárulás érdekében e támogatás
alkalmazási időszakát meg kell hosszabbítani a
2007/2008-as gazdasági évig.

(3) Az 1673/2000/EK rendelet előírja, hogy a 2006/2007-es
gazdasági évtől emelni kell a hosszú lenrost feldolgozá-
sához nyújtott támogatás szintjét. Mivel a rövid rostok
esetében a feldolgozási támogatás a 2007/2008-as gazda-
sági évig változatlan marad, a hosszú lenrostok feldolgo-
zásához nyújtott támogatást is a jelenlegi szintre kell
korlátozni a 2007/2008-as gazdasági évig.

(4) A jó minőségű rövid lenrostok és kenderrostok előállítá-
sának elősegítése érdekében kizárólag a legfeljebb 7,5 %

szennyeződést és szilánkot tartalmazó rostok részesülnek
támogatásban. A tagállamok azonban eltérhetnek ettől a
határértéktől, és feldolgozási támogatást nyújthatnak a
7,5 % és 15 % közötti szennyeződést és szilánkot tartal-
mazó rövid lenrostok, illetve a 7,5 % és 25 % közötti
szennyeződést és szilánkot tartalmazó kenderrostok
tekintetében is. Mivel ez a lehetőség csupán a
2005/2006-os gazdasági év végéig áll nyitva a tagál-
lamok előtt, lehetővé kell tenni számukra, hogy az emlí-
tett határértéktől további két gazdasági éven át eltérhes-
senek.

(5) Annak érdekében, hogy továbbra is ésszerű termelési
szintek legyenek biztosíthatók az egyes tagállamokban,
meg kell hosszabbítani a garantált országos mennyiségek
alkalmazási időszakát.

(6) Hollandia, Belgium és Franciaország egyes régióiban a
hagyományos lentermelés folytatását kiegészítő támoga-
tásokkal mozdították elő. Annak érdekében, hogy folyta-
tódjon a mezőgazdasági üzemek szerkezetének az új
piaci feltételekhez való fokozatos hozzáigazítása, szükség
van ezen átmeneti támogatásnak a 2007/2008-as gazda-
sági évig történő meghosszabbítására.

(7) A Bizottságnak a 2008/2009-es gazdasági év kezdete
előtt jelentést kell benyújtania az Európai Parlamentnek
és a Tanácsnak, elegendő időt hagyva annak felmérésére,
hogy folytatható-e a jelenlegi rendszer, vagy szükség
van-e annak kiigazítására.

(8) A közös agrárpolitika keretébe tartozó közvetlen támo-
gatási rendszerek közös szabályainak megállapításáról és
a mezőgazdasági termelők részére meghatározott támo-
gatási rendszerek létrehozásáról szóló, 2003. szeptember
29-i 1782/2003/EK tanácsi rendelet (3) 52. cikke úgy
rendelkezik, hogy kizárólag a rostkender támogatható a
szóban forgó rendelet III. címe alapján létrehozott
egységes támogatási rendszer keretében. Helyénvaló
támogathatóvá tenni az egyéb ipari felhasználásra szánt
kender termesztését is.
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(1) A Hivatalos Lapban még nem tették közzé.
(2) HL L 193., 2000.7.29., 16. o. A 2005-ös csatlakozási okmánnyal

módosított rendelet.
(3) HL L 270., 2003.10.21., 1. o. A legutóbb a 319/2006/EK rendelettel

(HL L 58., 2006.2.28., 32. o.) módosított rendelet.



(9) Figyelemmel a közvetlen kifizetések éves igazgatására,
helyénvaló, hogy az egységes támogatási rendszerből
történő támogathatóság feltételeinek módosítását 2007.
január 1-jétől alkalmazzák.

(10) Az 1673/2000/EK és az 1782/2003/EK rendeletet ennek
megfelelően módosítani kell,

ELFOGADTA EZT A RENDELETET:

1. cikk

Az 1673/2000/EK rendelet a következőképpen módosul:

1. A 2. cikk (3) bekezdése helyébe a következő szöveg lép:

„(3) Egy tonna rost után a feldolgozási támogatás összegét
a következőképpen kell rögzíteni:

a) a hosszú lenrost esetében:

— a 2001/2002-es gazdasági évre 100 EUR,

— a 2002/2003-tól 2007/2008-ig terjedő gazdasági
évekre 160 EUR,

— a 2008/2009-es gazdasági évtől 200 EUR;

b) a legfeljebb 7,5 % szennyeződést és szilánkot tartalmazó
rövid lenrost és kenderrost esetében: a 2001/2002-től
2007/2008-ig terjedő gazdasági évekre 90 EUR.

A 2001/2002-től 2007/2008-ig terjedő gazdasági
években azonban a hagyományos felvevőpiacokra tekin-
tettel a tagállamok határozhatnak támogatás nyújtásáról a
következő rostkategóriák esetében is:

— 7,5–15 % szennyeződést és szilánkot tartalmazó rövid
lenrost,

— 7,5–25 % szennyeződést és szilánkot tartalmazó
kenderrost.

A második albekezdésben említett esetekben – 7,5 %
szennyeződéssel és szilánkkal számolva – a tagállamok
a támogatást az előállított mennyiséget meg nem haladó
mennyiség után ítélik oda.”

2. A 3. cikk (2) bekezdésének második albekezdése helyébe a
következő szöveg lép:

„A rövid lenrostra és a kenderrostra vonatkozóan megállapí-
tott garantált országos mennyiségek a 2008/2009-es gazda-
sági évtől nem alkalmazandók.”

3. A 4. cikk (1) bekezdésében a „2005/2006-os” szövegrész
helyébe a „2007/2008-as” szövegrész lép.

4. A 12. cikket el kell hagyni.

5. A 15. cikk a következő bekezdéssel egészül ki:

„(3) A Bizottság szükség esetén javaslatokkal kiegészített
jelentést nyújt be az Európai Parlamentnek és a Tanácsnak,
elegendő időt hagyva arra, hogy a javasolt intézkedések
végrehajtása a 2008/2009-es gazdasági év során megtörtén-
hessen.

A jelentésnek értékelnie kell a feldolgozási támogatásnak a
termelőkre, a feldolgozóiparra és a textilrostpiacra gyakorolt
hatását. Meg kell vizsgálnia annak a lehetőségét, hogy a
feldolgozási támogatást kiterjesszék a rövid lenrostra és a
kenderrostra, illetve hogy a kiegészítő támogatást meghosz-
szabbítsák a 2007/2008-as gazdasági évet követő időszakra
is, valamint hogy ezt a támogatási rendszert beillesszék a
közös agrárpolitika alapján a mezőgazdasági termelőknek
nyújtott támogatásoknak az 1782/2003/EK rendeletben
meghatározott általános keretébe.”

2. cikk

Az 1782/2003/EK rendelet 52. cikke helyébe a következő
szöveg lép:

„52. cikk

Kendertermesztés

(1) A kendertermesztés esetében az alkalmazott fajták
tetrahidrokannabinol-tartalma nem haladhatja meg a 0,2 %-
ot. A tagállamok létrehoznak egy rendszert, amellyel a
kendertermő területek legalább 30 %-án ellenőrzik a termesz-
tett növények tetrahidrokannabinol-tartalmát. Ha azonban
egy tagállam előzetes engedélyezési rendszert vezet be az
ilyen növényi kultúra termesztése tekintetében, akkor az
ellenőrzendő területek aránya legalább 20 %.

(2) A 144. cikk (2) bekezdésében említett eljárással össz-
hangban a támogatások odaítélésének feltételéül kell szabni
bizonyos fajták minősített vetőmagjainak használatát.”
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3. cikk

Ez a rendelet az Európai Unió Hivatalos Lapjában való kihirdetését követő hetedik napon lép hatályba.

Ezt a rendeletet a hatályba lépés napjától kezdődően kell alkalmazni a 2. cikk kivételével, amelyet 2007.
január 1-jétől kell alkalmazni.

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

Kelt Luxembourgban, 2006. június 19-én.

a Tanács részéről
az elnök
J. PRÖLL
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