
A Bizottság közleménye a rostlen és a rostkender piacainak közös szervezéséről szóló
1673/2000/EK tanácsi rendeletnek a jelenlegi rendszer egyéves meghosszabbítása érdekében történő

módosítására vonatkozó javaslatról

(2007/C 196/05)

A rostlen és a rostkender piacainak közös szervezéséről szóló, 2000. július 27-i 1673/2000/EK tanácsi ren-
delet (1) értelmében a rövid lenrostra és a kenderrostra vonatkozóan jelenleg érvényben lévő támogatási
rendszer a 2007/2008-as gazdasági év végén megszűnik. Az 1673/2000/EK rendelet 15. cikke (3) bekezdé-
sének megfelelően a Bizottság a 2007/2008-as gazdasági év vége előtt jelentést nyújt be az Európai
Parlamentnek és a Tanácsnak a feldolgozási támogatás hatásvizsgálatáról. A Bizottság javasolja az említett
rendszer újabb egy évvel történő meghosszabbítását, valamint azt, hogy az egységes támogatási rendszer
vonatkozásában a Tanács által 2003. júniusában kért és 2008-ban megvalósítandó vizsgálat keretében
végezzék el az ágazat alapos vizsgálatát. A Bizottság az új, 2008/2009-es gazdasági év kezdete előtt egy
jelentést, valamint egy jogalkotási javaslatot juttat el a Tanácsnak.

A Bizottság véleménye szerint a jelenleg hatályos rendszer meghosszabbításának köszönhetően mélyreha-
tóbb elemzés készülhetne és elegendő idő maradna hatásvizsgálatot végezni arról, hogy a támogatási rend-
szer egyszerűsíthető-e a közös agrárpolitika keretébe tartozó közvetlen támogatási rendszerek közös szabá-
lyainak megállapításáról és a mezőgazdasági termelők részére meghatározott támogatási rendszerek létreho-
zásáról szóló, 2003. szeptember 29-i 1782/2003/EK tanácsi rendelet (2) által létrehozott általános keretbe
történő beépítésével.

Amennyiben a Tanács elfogadja, a rendszernek a 2008/2009-es gazdasági év végéig történő meghosszabbí-
tása azzal járna, hogy a hosszú lenrost után nyújtott támogatás megmaradna a jelenlegi, tonnánkénti
160 EUR szinten, a rövid lenrost és a kenderrost után nyújtott támogatás pedig a tonnánkénti 90 EUR
szinten. A garantált országos mennyiségek tekintetében a jelenlegi szint nem változna.

A szennyeződések és szilánkok megengedhető legmagasabb mértékét illetően pedig, mivel a legtöbb tagállam
eltérést engedélyez a 7,5 %-os határ vonatkozásában és bizonyos végfelhasználási módok esetében magas
szennyezettség szükséges, a jelenlegi rendszert fenn kellene tartani annak érdekében, hogy a tagállamok
támogatást nyújthassanak a legfeljebb 15 % szennyeződést és szilánkot tartalmazó rövid lenrost és a legfel-
jebb 25 % szennyeződést és szilánkot tartalmazó kenderrost esetében.

Hollandia, Belgium és Franciaország egyes hagyományosan ezzel foglalkozó övezeteiben a hosszú lenrost
elsődleges feldolgozóinak nyújtott kiegészítő támogatás az I. övezetben változatlanul 120 EUR/hektár, a
II. övezetben pedig 50 EUR/hektár maradna.

A hosszabbítás becsült költsége 5,07 millió EUR. Abban az esetben, ha a garantált országos mennyiségeket
teljes egészében felhasználják, a pénzügyi kihatás legfeljebb 12,02 millió EUR lehet.
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