
DECYZJA RADY

z dnia 18 lipca 2006 r.

w sprawie równoważności urzędowych badań odmian przeprowadzanych w Chorwacji

(Tekst mający znaczenie dla EOG)

(2006/545/WE)

RADA UNII EUROPEJSKIEJ,

uwzględniając Traktat ustanawiający Wspólnotę Europejską,

uwzględniając dyrektywę Rady 2002/53/WE z dnia 13 czerwca
2002 r. w sprawie Wspólnego katalogu odmian gatunków
roślin rolniczych (1), w szczególności jej art. 22 ust. 1 lit. a),

uwzględniając wniosek Komisji,

a także mając na uwadze, co następuje:

(1) Dyrektywa 2002/53/WE przewiduje, że Rada określa, czy
urzędowe badania przeprowadzane w państwie trzecim
są tak samo pewne jak badania przeprowadzane przez
państwa członkowskie.

(2) Zgodnie z zasadami dotyczącymi urzędowych badań
odmian przeprowadzanych przez Chorwację
w odniesieniu do żyta, jęczmienia i kukurydzy, zatwier-
dzanie odmian pod względem ich odrębności, stabilności
i jednolitości odbywa się w oparciu o wyniki urzędowych
badań, zwłaszcza prób wegetacyjnych, obejmujących
dostateczną liczbę cech charakterystycznych umożliwia-
jących opis danej odmiany.

(3) Na podstawie przeglądu tych zasad i sposobu ich stoso-
wania w Chorwacji w odniesieniu do trzech wyżej
wymienionych odmian ustalono, że badania są tak
samo pewne jak badania przeprowadzane przez państwa
członkowskie, z zastrzeżeniem spełnienia pewnych
dodatkowych warunków.

(4) Niniejsza decyzja nie wyklucza uchylenia ustaleń wspól-
notowych w zakresie równoważności w przypadku gdy
warunki, na których są one oparte, nie są spełnione lub
przestają być spełniane.

(5) Biorąc pod uwagę, że przepisy techniczne zawarte
w załącznikach mogą wymagać częstych zmian, zmiany
te należy wprowadzać zgodnie z procedurą określoną
w art. 4 decyzji Rady 1999/468/WE z dnia 28 czerwca
1999 r. ustanawiającej warunki wykonywania uprawnień
wykonawczych przyznanych Komisji (2),

PRZYJMUJE NINIEJSZĄ DECYZJĘ:

Artykuł 1

Urzędowe badania pod względem odrębności, stabilności
i jednolitości odmian gatunków wymienionych w załączniku
I, przeprowadzane w Chorwacji przez organ określony
w załączniku I uważa się za tak samo pewne jak badania prze-
prowadzane przez państwa członkowskie, jeżeli spełniają
warunki określone w załączniku II.

Artykuł 2

Zmiany do załączników są przyjęte zgodnie z procedurą,
o której mowa w art. 3 ust. 2.

Artykuł 3

1. Komisję wspiera Stały Komitet ds. Nasion i Materiału
Rozmnożeniowego dla Rolnictwa, Ogrodnictwa i Leśnictwa,
zwany dalej „komitetem”, ustanowiony na podstawie art. 1
decyzji Rady 66/399/EWG (3).

2. W przypadku odesłania do niniejszego ustępu stosuje się
art. 4 i 7 decyzji Rady 1999/468/WE.

3. Okres ustanowiony w art. 4 ust. 3 decyzji 1999/468/WE
wynosi jeden miesiąc.

4. Komitet przyjmuje swój regulamin wewnętrzny.

Artykuł 4

Niniejsza decyzja skierowana jest do państw członkowskich.

Sporządzono w Brukseli, dnia 18 lipca 2006 r.

W imieniu Rady
J. KORKEAOJA

Przewodniczący
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(1) Dz.U. L 193 z 20.7.2002, str. 1. Dyrektywa ostatnio zmieniona
rozporządzeniem (WE) nr 1829/2003 Parlamentu Europejskiego
i Rady (Dz.U. L 268 z 18.10.2003, str. 1).

(2) Dz.U. L 184 z 17.7.1999, str. 23. Decyzja ostatnio zmieniona
decyzją 2006/512/WE (Dz.U. L 200 z 22.7.2006, str. 11). (3) Dz.U. 125 z 11.7.1966, str. 2289/66.



ZAŁĄCZNIK I

Organ Gatunek

Instytut Nasiennictwa i Sadzonek, Osjek Hordeum vulgare L.
Triticum aestivum L.

Zea Mays L.

ZAŁĄCZNIK II

WARUNKI

1. Zatwierdzenie odmian w odniesieniu do oceny odrębności, stabilności i jednolitości są oparte na wynikach badań
urzędowych.

2. W celu ustanowienia odrębności, próby wegetacyjne obejmują przynajmniej dostępne porównywalne odmiany:

— wymienione we Wspólnym katalogu odmian gatunków roślin rolniczych; oraz

— które nie zostały wymienione w wyżej wymienionym katalogu, ale zostały zatwierdzone lub został złożony
wniosek o ich zatwierdzenie w państwie członkowskim Wspólnoty, do celów certyfikacji i wprowadzania do
obrotu albo do celów certyfikacji w innych państwach.

3. Cechy charakterystyczne, które powinno objąć badanie i minimalne warunki dla oceny odmian gatunków, o których
mowa, są określone w dyrektywie Komisji 2003/90/WE (1).
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(1) Dz.U. L 254 z 8.10.2003, str. 7. Dyrektywa zmieniona dyrektywą Komisji 2005/91/WE (Dz.U. L 331 z 17.12.2005, str. 24).


