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Information från förvaltningskommittén för
direktstöd – 10 april 2013
Sammanfattning


Medlemsstaterna biföll ändringar om hampa i förordningarna 1122/2009
och 1120/2009. Dels tar man bort ett rapporteringskrav i förordning
1122/2009 och dels en begränsning av stöd för sorterna Finola och
Tiborszállási i förordning 1120/2009. Ändringarna är tillämpliga redan år
2013.

Maria Sköld från Jordbruksverket deltog på mötet.
1. Hampa
Dokument DSCG/2013/5
Kommissionen presenterade kortfattat ett förslag på förenklingar i
förordningarna gällande bestämmelser om hampa. En längre genomgång gjordes
vid förvaltningskommittémötet den 28 februari. Vissa språkliga ändringar har
gjorts sedan förra förslaget presenterades men inte några ändringar i sak.
Förslaget innebär en ändring av artikel 10 i förordning (EG) 1120/2009. Följande
mening tas bort i förslaget: ”Arealer på vilka sorten Finola odlas ska dock endast
berättiga till stöd i Finland, och arealer på vilka sorten Tiborszállási odlas ska
endast berättiga till stöd i Ungern.” Kommissionen motiverar förslaget med att
det redan finns regler för att exkludera vissa sorter och att det därför innebär en
förenkling att ta bort de aktuella begränsningarna. Det blir dessutom mer
likabehandling mellan medlemsstaterna. Flera medlemsstater har skickat in
provresultat till kommissionen som visar att man inte överskrider gränsvärdena.
Vidare föreslås att andra stycket i andra punkten artikel 40 i förordning (EG)
1122/2009 ska tas bort. Stycket innehåller bestämmelser om att medlemsstaterna
ska skicka provresultat till kommissionen om halten av tetrahydrokannabinol i
ett prov överskrider gränsvärdet. Kommissionen menar att medlemsstaterna har
den information som är nödvändig för saluföringen ska kunna förbjudas av den
aktuella sorten. Det innebär därför en förenkling att ta bort kravet på att
medlemsstaterna i vissa fall ska rapportera om provtagning och analyser.
Kommissionen var tydlig med att de nya bestämmelserna gäller direkt och att det
är viktigt att medlemsstaterna går ut med information om detta.
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Enhälligt bifall.
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