
DECYZJA KOMISJI

z dnia 13 grudnia 2007 r.

zmieniająca decyzję 2005/5/WE w odniesieniu do wspólnotowych prób i analiz porównawczych
przeprowadzanych na nasionach oraz materiale rozmnożeniowym Asparagus officinalis zgodnie

z dyrektywą Rady 2002/55/WE

(notyfikowana jako dokument nr C(2007) 6168)

(Tekst mający znaczenie dla EOG)

(2007/852/WE)

KOMISJA WSPÓLNOT EUROPEJSKICH,

uwzględniając Traktat ustanawiający Wspólnotę Europejską,

uwzględniając dyrektywę Rady 2002/55/WE z dnia 13 czerwca
2002 r. w sprawie obrotu materiałem siewnym warzyw (1),
w szczególności jej art. 43 ust. 3 i 5,

a także mając na uwadze, co następuje:

(1) Decyzja Komisji 2005/5/WE z dnia 27 grudnia 2004 r.
w sprawie poczynienia przygotowań do wspólnotowych
prób i analiz porównawczych przeprowadzanych na
nasionach oraz materiale rozmnożeniowym niektórych
gatunków roślin rolniczych i warzyw oraz winorośli
zgodnie z przepisami dyrektyw Rady 66/401/EWG,
66/402/EWG, 68/193/EWG, 92/33/EWG, 2002/54/WE,
2002/55/WE, 2002/56/WE oraz 2002/57/WE w latach
2005–2009 (2) określa zasady odnoszące się do prób
i analiz porównawczych, które mają zostać przeprowa-
dzone zgodnie z dyrektywą Rady 2002/55/WE
w odniesieniu do Asparagus officinalis w latach
2005–2009.

(2) Organ odpowiedzialny za przeprowadzenie tych prób
i analiz poinformował Komisję, że prace zostały wyko-
nane w szybszym niż przewidywano tempie oraz że,
z uwagi na prawidłowy rozwój obserwowanych roślin
w latach 2005–2007, oczekuje się, iż wszystkie odpo-
wiednie obserwacje wymagane w zaproszeniu do skła-
dania projektów opublikowanym w dniu 21 czerwca
2004 r. (3) zostaną zakończone w 2008 r. zamiast
w 2009 r. Organ ten wskazał również, że
w konsekwencji całkowite koszty kwalifikowalne będą
niższe od pierwotnie ustalonych, a koszty odnoszące
się do 2008 r. będą wyższe.

(3) Na podstawie powyższych faktów organ odpowiedzialny
złożył wniosek dotyczący ponownego obliczenia
kosztów kwalifikowanych i wkładu Wspólnoty.

(4) W związku z tym wydatki kwalifikowalne i wkład
Wspólnoty powinny zostać dostosowane.

(5) Należy zatem odpowiednio zmienić decyzję 2005/5/WE.

(6) Środki przewidziane w niniejszej decyzji są zgodne
z opinią Stałego Komitetu ds. Nasion i Materiału
Rozmnożeniowego dla Rolnictwa, Ogrodnictwa
i Leśnictwa,

PRZYJMUJE NINIEJSZĄ DECYZJĘ:

Artykuł 1

W decyzji 2005/5/WE wprowadza się następujące zmiany:

1) w art. 1 akapit pierwszy, wyraz „2009” zastępuje się
wyrazem „2008”;

2) w art. 3 akapit pierwszy, wyraz „2009” zastępuje się
wyrazem „2008”;

3) w załączniku wprowadza się zmiany zgodnie z załącznikiem
do niniejszej decyzji.

Artykuł 2

Niniejsza decyzja skierowana jest do państw członkowskich.

Sporządzono w Brukseli, dnia 13 grudnia 2007 r.

W imieniu Komisji
Markos KYPRIANOU

Członek Komisji
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(1) Dz.U. L 193 z 20.7.2002, str. 33. Dyrektywa ostatnio zmieniona
dyrektywą Komisji 2006/124/WE (Dz.U. L 339 z 6.12.2006,
str. 12).

(2) Dz.U. L 2 z 5.1.2005, str. 12.
(3) http://europa.eu.int/comm/food/plant/call2004/index_en.htm



ZAŁĄCZNIK

W załączniku do decyzji 2005/5/WE wprowadza się następujące zmiany:

1) tabela zatytułowana „Próby i analizy, które zostaną przeprowadzone w 2008 r.” otrzymuje brzmienie:

„Próby i analizy, które zostaną przeprowadzone w 2008 r.

Gatunek Organ odpowiedzialny Warunki poddawane ocenie Liczba
próbek

Kwalifiko-
wane koszty

(w EUR)

Maksymalny wkład
finansowy Wspólnoty

(wynoszący 80 % kosztów
kwalifikowanych)

(w EUR)

Asparagus
officinalis (*)

BSA Hannover (D) Tożsamość i czystość
odmiany (pole)
Zewnętrzna jakość
ziarna (laboratorium)

100 43 495 34 794

Koszt całkowity 34 794

(*) Próby i analizy trwające ponad rok.”

2) Tabelę zatytułowaną „Próby i analizy, które zostaną przeprowadzone w 2009 r.” skreśla się.
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