
A BIZOTTSÁG HATÁROZATA

(2006. december 14.)

a Prunus domestica L. és a Malus Mill. szaporító- és ültetvényanyagain a 92/34/EGK tanácsi irányelv
alapján 2003-ban és 2004-ben megkezdett közösségi összehasonlító kísérletek és vizsgálatok

2007-ben való folytatásáról

(2006/933/EK)

AZ EURÓPAI KÖZÖSSÉGEK BIZOTTSÁGA,

tekintettel az Európai Közösséget létrehozó szerződésre,

tekintettel a gyümölcstermő növények szaporítóanyagai, illetve a
gyümölcstermesztésre szánt gyümölcstermő növények forgalma-
zásáról szóló, 1992. április 28-i 92/34/EGK tanácsi irány-
elvre (1),

tekintettel a 92/34/EGK tanácsi irányelv alapján a gyümölcs-
termő növények szaporító- és ültetvényanyagán végzett közös-
ségi összehasonlító vizsgálatok és kísérletek előkészületeinek
megállapításáról szóló, 2002. szeptember 5-i 2002/745/EK
bizottsági határozatra (2) és különösen annak 3. cikkére,

tekintettel a Prunus persica (L.) Batsch, a Malus Mill. és a Rubus
idaeus L. szaporítóanyagainak a 92/34/EGK tanácsi irányelv
szerinti közösségi összehasonlító kísérleteire és vizsgálataira
vonatkozó szabályok megállapításáról szóló, 2003. december
11-i 2003/894/EK bizottsági határozatra (3) és különösen
annak 3. cikkére,

mivel:

(1) A 2002/745/EK határozat rögzíti a 92/34/EGK irányelv
alapján elvégzendő közösségi összehasonlító kísérletekre
és vizsgálatokra vonatkozó szabályokat a Prunus domestica
L. tekintetében a 2003-tól 2007-ig terjedő időszakra.

(2) A 2003-tól 2006-ig terjedő időszakban elvégzett kísérle-
teket és vizsgálatokat 2007-ben is folytatni kell.

(3) A 2003/894/EK határozat rögzíti a Malus Mill. tekinte-
tében a 92/34/EGK irányelv alapján elvégzendő összeha-
sonlító kísérletekre és vizsgálatokra vonatkozó szabá-
lyokat a 2004-től 2008-ig terjedő időszakra.

(4) A 2004 és 2006 között elvégzett kísérleteket és vizsgá-
latokat 2007-ben is folytatni kell,

A KÖVETKEZŐKÉPPEN HATÁROZOTT:

Egyetlen cikk

A Prunus domestica L. szaporító- és ültetvényanyagain 2003-ban
megkezdett közösségi összehasonlító kísérleteket és vizsgála-
tokat a 2002/745/EK határozattal összhangban 2007-ben is
folytatni kell.

A Malus Mill. szaporító- és ültetvényanyagain 2004-ben
megkezdett közösségi összehasonlító kísérleteket és vizsgála-
tokat a 2003/894/EK határozattal összhangban 2007-ben is
folytatni kell.

Kelt Brüsszelben, 2006. december 14-én.

a Bizottság részéről
Markos KYPRIANOU

a Bizottság tagja

HU2006.12.15. Az Európai Unió Hivatalos Lapja L 355/103

(1) HL L 157., 1992.6.10., 10. o. A legutóbb a 2005/54/EK bizottsági
határozattal (HL L 22., 2005.1.26., 16. o.) módosított irányelv.

(2) HL L 240., 2002.9.7., 65. o.
(3) HL L 333., 2003.12.20., 88. o.


