
DECYZJA KOMISJI

z dnia 14 grudnia 2006 r.

w sprawie kontynuacji w 2007 r. rozpoczętych w 2003 r. i w 2004 r. wspólnotowych
porównawczych prób i analiz materiału rozmnożeniowego i nasadzeniowego Prunus domestica L.

(śliwy domowej) i Malus Mill. (jabłoni) na mocy dyrektywy Rady 92/34/EWG

(2006/933/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),

uwzględniając decyzję Komisji 2002/745/WE z dnia 5 września
2002 r. określającą warunki wspólnotowych porównawczych
prób i analiz materiału rozmnożeniowego i nasadzeniowego
roślin owocowych na mocy dyrektywy Rady 92/34/EWG (2),
a w szczególności jej art. 3,

uwzględniając decyzję Komisji 2003/894/WE z dnia 11 grudnia
2003 r. ustanawiającą zasady wykonywania wspólnotowych
prób i analiz porównawczych na materiałach rozmnożeniowych
i nasadzeniowych Prunus persica (L.) Batsch, Malus Mill i Rubus
idaeus (L.) w zastosowaniu do dyrektywy Rady 92/34/EWG (3),
w szczególności jej art. 3,

a także mając na uwadze, co następuje:

(1) Decyzja 2002/745/WE określa warunki porównawczych
prób i analiz, jakie mają być prowadzone na mocy dyrek-
tywy 92/34/EWG w odniesieniu do śliwy domowej
Prunus domestica L. w latach 2003–2007.

(2) Próby i analizy przeprowadzone w latach 2003–2006
powinny być kontynuowane w 2007 r.

(3) Decyzja 2003/894/WE określa warunki dotyczące
porównawczych prób i analiz, które mają być przepro-
wadzone na mocy dyrektywy 92/34/EWG w odniesieniu
do jabłoni Malus Mill. w latach 2004–2008.

(4) Analizy i próby przeprowadzane w latach 2004–2006
powinny być kontynuowane w 2007 r.,

PRZYJMUJE NINIEJSZĄ DECYZJĘ:

Artykuł

Wspólnotowe porównawcze próby i analizy materiału rozmno-
żeniowego i nasadzeniowego Prunus domestica L., rozpoczęte
w 2003 r., są kontynuowane w 2007 r. zgodnie z decyzją
2002/745/WE.

Wspólnotowe porównawcze próby i analizy materiału rozmno-
żeniowego i nasadzeniowego Malus Mill., rozpoczęte w 2004 r.,
są kontynuowane w 2007 r. zgodnie z decyzją 2001/894/WE.

Sporządzono w Brukseli, dnia 14 grudnia 2006 r.

W imieniu Komisji
Markos KYPRIANOU

Członek Komisji
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