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(Akty, których publikacja nie jest obowiązkowa)

KOMISJA

DECYZJA KOMISJI

z dnia 13 czerwca 2005 r.

zezwalające Belgii na realizację jedynie dwóch badań statystycznych rocznie dotyczących świń

(notyfikowana jako dokument nr C(2005) 1747)

(Jedynie teksty w językach francuskim i niderlandzkim są autentyczne)

(Tekst mający znaczenie dla EOG)

(2005/445/WE)

KOMISJA WSPÓLNOT EUROPEJSKICH,

uwzględniając Traktat ustanawiający Wspólnotę Europejską,

uwzględniając dyrektywę Rady 93/23/EWG z dnia 1 czerwca
1993 r. w sprawie prowadzenia badań statystycznych dotyczą-
cych produkcji świń (1), w szczególności jej art. 1 ust. 2, 3 i 4,

a także mając na uwadze, co następuje:

(1) Zgodnie z dyrektywą 93/23/EWG Komisja może
upoważnić Państwa Członkowskie do zmniejszenia
liczby badań statystycznych dotyczących świń do
dwóch rocznie i/lub korzystania z administracyjnych
źródeł informacji zamiast z badań statystycznych doty-
czących pogłowia świń pod warunkiem, że spełniają
wymogi określone w wyżej wspomnianej dyrektywie.

(2) Decyzją Komisji 2002/442/WE z dnia 10 czerwca
2002 r. (2) Belgia otrzymała już takie upoważnienie na
okres trzech lat.

(3) Pismem z dnia 7 grudnia 2004 r. Belgia wniosła
o przedłużenie zezwolenia przyznanego decyzją

2002/442/WE; przedstawiła również wymagane w tej
decyzji sprawozdanie.

(4) Belgia przedstawiła dokumentację metodologiczną, która,
zgodnie z dyrektywą 93/23/EWG, zapewnia utrzymanie
jakości prognoz dotyczących produkcji.

(5) Należy zezwolić Belgii na realizację jedynie dwóch badań
rocznie w odstępie sześciomiesięcznym, mianowicie
w maju/czerwcu, a następnie w listopadzie/grudniu oraz
na korzystanie z administracyjnych źródeł informacji
systemu „Sanitel”.

(6) Niniejsza decyzja jest zgodna z opinią Stałego Komitetu
ds. Statystyk Rolniczych ustanowionego decyzją Rady
72/279/EWG (3),

PRZYJMUJE NINIEJSZĄ DECYZJĘ:

Artykuł 1

Niniejszym zezwala się Belgii na realizację jedynie dwóch badań
rocznie, w odstępie sześciomiesięcznym, mianowicie
w maju/czerwcu a następnie w listopadzie/grudniu.
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(1) Dz.U. L 149 z 21.6.1993, str. 1. Dyrektywa ostatnio zmieniona
rozporządzeniem (WE) nr 1882/2003 Parlamentu Europejskiego
i Rady (Dz.U. L 284 z 31.10.2003, str. 1).

(2) Dz.U. L 152 z 12.6.2002, str. 29. (3) Dz.U. L 179 z 7.8.1972, str. 1.



Artykuł 2

Belgia upoważniona jest do korzystania z informacji administracyjnych systemu „Sanitel” dla obliczenia
prognoz produkcji własnej brutto. Belgia dołoży jednak starań, by zapewnić utrzymanie jakości prognoz
dotyczących produkcji własnej brutto (PWB) dokonując zestawienia prognoz dotyczących PWB z faktycznie
odnotowaną i dostosowując swoją metodę obliczenia prognoz, jeżeli zajdzie taka potrzeba.

Artykuł 3

Niniejsza decyzja skierowana jest do Królestwa Belgii.

Sporządzono w Brukseli, dnia 13 czerwca 2005 r.

W imieniu Komisji
Joaquín ALMUNIA

Członek Komisji
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