
DECYZJA KOMISJI

z dnia 27 grudnia 2004 r.

określająca na rok 2005 warunki wspólnotowych porównawczych prób i analiz materiału
rozmnożeniowego i sadzonek Fragaria x ananassa Duch. na mocy dyrektywy Rady 92/34/EWG

(notyfikowana jako dokument nr K(2004) 5290)

(2005/6/WE)

KOMISJA WSPÓLNOT EUROPEJSKICH,

uwzględniając Traktat ustanawiający Wspólnotę Europejską,

uwzględniając dyrektywę Rady 92/34/EWG z dnia 28 kwietnia
1992 r. w sprawie obrotu materiałem rozmnożeniowym roślin
owocowych oraz roślinami owocowymi przeznaczonymi do
produkcji owoców (1), w szczególności jej art. 20 ust. 4, 5 i 6,

a także mając na uwadze, co następuje:

(1) Dyrektywa 92/34/EWG przewiduje konieczne ustalenia,
jakich dokonać powinna Komisja w odniesieniu do
wspólnotowych porównawczych prób i analiz materiału
rozmnożeniowego i sadzonek.

(2) Stały Komitet ds. Materiału Rozmnożeniowego i Roślin
Owocowych oraz Ich Gatunków określił techniczne
warunki przeprowadzania prób i analiz.

(3) Dnia 21 czerwca 2004 r. na stronie internetowej insty-
tucji wspólnotowych (2) opublikowano zaproszenie do
składania projektów na przeprowadzenie takich prób i
analiz.

(4) Wnioski oceniono zgodnie z kryteriami wyboru i kwali-
fikacji określonymi w zaproszeniu do składania
projektów. Należy ustalić projekty, instytucje odpowie-
dzialne za przeprowadzanie prób i analiz, kwalifikowane
koszty, jak również maksymalny udział finansowy
Wspólnoty odpowiadający 80% kosztów kwalifikowa-
nych.

(5) Wspólnotowe próby porównawcze i analizy należy prze-
prowadzić w roku 2005 na materiale rozmnożeniowym i
sadzonkach zebranych w roku 2004, a szczegóły takich
prób i analiz, kwalifikowane koszty, jak również maksy-
malny udział finansowy Wspólnoty są określane
corocznie w formie umowy podpisywanej przez upraw-

nionego urzędnika Komisji i instytucję odpowiedzialną za
przeprowadzanie prób.

(6) Należy zapewnić właściwą reprezentację próbek objętych
próbami i analizami, przynajmniej dla niektórych wybra-
nych roślin.

(7) Państwa Członkowskie powinny uczestniczyć we wspól-
notowych porównawczych próbach i analizach w
zakresie, w jakim materiał rozmnożeniowy i sadzonki
omawianych roślin są zazwyczaj reprodukowane lub
stanowią przedmiot obrotu na ich terytoriach, aby w
ten sposób móc wyciągnąć prawidłowe wnioski.

(8) Środki przewidziane w niniejszej decyzji są zgodne z
opinią Stałego Komitetu ds. Materiału Rozmnożeniowego
i Roślin Owocowych,

PRZYJMUJE NINIEJSZĄ DECYZJĘ:

Artykuł 1

Wspólnotowe porównawcze próby i analizy przeprowadza się
w roku 2005 na materiale rozmnożeniowym i sadzonkach
Fragaria x ananassa Duch.

Koszty kwalifikowane oraz maksymalny udział finansowy
Wspólnoty w przeprowadzeniu prób i analiz w 2005 roku
określa Załącznik.

Szczegóły prób i analiz określa Załącznik.

Artykuł 2

Zważywszy, że materiał rozmnożeniowy i sadzonki roślin
Fragaria x ananassa Duch. są zazwyczaj reprodukowane lub
stanowią przedmiot obrotu na terytorium Państw Członkow-
skich, państwa te pobierają próbki takiego materiału i sadzonek,
po czym udostępniają je Komisji.
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(1) Dz.U. L 157 z 10.6.1992, str. 10. Dyrektywa ostatnio zmieniona
dyrektywą Komisji 2003/111/WE (Dz.U. L 311 z 27.11.2003, str.
12).

(2) http://europa.eu.int/comm/food/plant/call2004/index_en.htm.



Państwa Członkowskie współpracują ze sobą w zakresie
aspektów technicznych, takich jak pobieranie próbek i kontrole
związane z przeprowadzaniem prób i analiz.

Artykuł 3

Maksymalny udział finansowy Wspólnoty odpowiadający 80%
kosztów kwalifikowanych przeprowadzenia prób lub analiz
kontynuowanych na tej podstawie nie przekracza kwoty okreś-
lonej w Załączniku.

Artykuł 4

Niniejsza decyzja skierowana jest do Państw Członkowskich.

Sporządzono w Brukseli, dnia 27 grudnia 2004 r.

W imieniu Komisji
Markos KYPRIANOU

Członek Komisji

ZAŁĄCZNIK

Próby i analizy przewidziane do przeprowadzenia w 2005 r.

Gatunek Liczba
próbek Warunki podlegające ocenie Odpowiedzialna

instytucja

Koszty
kwalifiko-
wane
(euro)

Maksymalny
udział

finansowy
Wspólnoty

(odpowiednik
80% kosztów
kwalifikowa-
nych) (euro)

Fragaria x ananassa Duch. 120 Tożsamość i czystość odmia-
nowa, zdrowie roślin
(w terenie)

Zdrowie roślin
(laboratorium)

BSA Hannover (D) 24 650 19 720

UDZIAŁ FINANSOWY WSPÓLNOTY OGÓŁEM 19 720
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