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KOMMISSIONENS GENNEMFØRELSESAFGØRELSE
af 18. december 2013
om ændring af beslutning 2002/757/EF for så vidt angår kravet om plantesundhedscertifikat med
hensyn til skadegøreren Phytophthora ramorum Werres, De Cock & Man in 't Veld sp. nov. for
afbarket savskåret træ af Acer macrophyllum Pursh og Quercus spp. L. med oprindelse i USA
(meddelt under nummer C(2013) 9181)
(2013/782/EU)
EUROPA-KOMMISSIONEN HAR —

(4)

Kiln Drying Sawn Hardwood Lumber Certification
Program sikrer, at godkendte anlæg for løvtræ i USA
drives i henhold til Kiln Drying Sawn Hardwood Stan
dard. Denne standard sikrer, at alle dele af savskåret
tømmer af løvtræ, der eksporteres under dette program,
ovntørres til et vandindhold på under 20 vægtprocent i
henhold til tørreskemaerne, og at træet er afbarket.

(5)

Standarden sikrer også, at alle ovntørrede bundter af
løvtræ er forsynet med en ID-clips af stål fra NHLA
påstemplet »NHLA — KD« og et unikt nummer, der
tildeles hvert bundt. Hvert nummer er opført i det
tilhørende Kiln Drying Hardwood Lumber Certificate (i
det følgende benævnt »ovntørringscertifikat«).

(6)

Der bør derfor indrømmes en undtagelse, således at
afbarket savet træ af Acer macrophyllum Pursh og
Quercus spp. L. med oprindelse i USA tillades indført i
Unionen, hvis det ledsages af et ovntørringscertifikat som
et alternativ til et plantesundhedscertifikat, forudsat at
visse betingelser er opfyldt.

(7)

Kommissionen bør sikre, at USA giver adgang til alle
tekniske oplysninger, der er nødvendige for at vurdere,
hvordan programmet fungerer. Desuden bør medlemssta
terne løbende vurdere anvendelsen af NHLA's ID-clips og
tilhørende ovntørringscertifikat.

(8)

Undtagelsen i artikel 3, stk. 1, andet afsnit, i beslutning
2002/757/EF som ændret ved denne afgørelse bør gælde
indtil den 30. november 2016 for at bringe den i over
ensstemmelse med kravene i Kommissionens gennem
førelsesafgørelse 2013/780/EU (3).

under henvisning til traktaten om Den Europæiske Unions
funktionsmåde,

under henvisning til Rådets direktiv 2000/29/EF af 8. maj 2000
om foranstaltninger mod indslæbning i Fællesskabet af skade
gørere på planter eller planteprodukter og mod deres spredning
inden for Fællesskabet (1), særlig artikel 16, stk. 3, fjerde punk
tum, og

ud fra følgende betragtninger:

(1)

(2)

(3)

I henhold til Kommissionens beslutning 2002/757/EF (2)
er det et krav, at medlemsstaterne vedtager foranstalt
ninger for at beskytte sig mod indslæbning og spredning
i Unionen af Phytopthora ramorum Werres, De Cock &
Man in 't Veld sp. nov., som er en skadegører, som
ikke er opført i bilag I eller bilag II til direktiv
2000/29/EF.

Afbarket savskåret træ af Acer macrophyllum Pursh og
Quercus spp. L. med oprindelse i USA må ikke indføres
til Unionen, medmindre det ledsages af et plantesund
hedscertifikat, jf. artikel 13, stk. 1, nr. ii), i direktiv
2000/29/EF og punkt 2 i bilaget til beslutning
2002/757/EF.

Kommissionen har på grundlag af oplysninger, som USA
har fremlagt, noteret sig, at det amerikanske landbrugs
ministeriums Animal and Plant Health Inspection Service
har godkendt et officielt program, Kiln Drying Sawn
Hardwood Lumber Certification Program, som skal admi
nistreres af den amerikanske National Hardwood Lumber
Association (NHLA).

(1) EFT L 169 af 10.7.2000, s. 1.
(2) Kommissionens beslutning 2002/757/EF af 19. september 2002 om
midlertidige hasteforanstaltninger mod indslæbning i og spredning
inden for EF af Phytophthora ramorum Werres, De Cock & Man in 't
Veld sp. nov. (EFT L 252 af 20.9.2002, s. 37).

Beslutning 2002/757/EF bør derfor ændres.
gennemførelsesafgørelse
2013/780/EU
af
(3) Kommissionens
18. december 2013 om undtagelse fra artikel 13, stk. 1, nr. ii), i
Rådets direktiv 2000/29/EF for så vidt angår afbarket savskåret træ
af Quercus L., Platanus L. og Acer saccharum Marsh. med oprindelse i
USA (Se side 61 i denne EUT).
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Foranstaltningerne i denne afgørelse er i overensstem
melse med udtalelse fra Den Stående Komité for Plante
sundhed —
VEDTAGET DENNE AFGØRELSE:

20.12.2013

Senest den 15. juli hvert år oplyser medlemsstater, der har
anvendt undtagelsen, Kommissionen og de øvrige medlems
stater om, hvor mange sendinger der i det foregående år er
importeret i henhold til artikel 3, stk. 1, andet afsnit, samt
forelægger en detaljeret rapport om alle tilfælde af tilbage
holdelser som omhandlet i stk. 2.

Artikel 1
I beslutning 2002/757/EF foretages følgende ændringer:
1) Artikel 3, stk. 1, affattes således:
»1.
Modtagelige planter og modtageligt træ må kun føres
ind på Unionens område, hvis hasteforanstaltningerne i
punkt 1a og 2 i bilag I til denne beslutning er overholdt,
hvis de i artikel 13, stk. 1, første afsnit, i direktiv
2000/29/EF nævnte formaliteter er afsluttet, og hvis
modtagelige planter og modtageligt træ på grundlag af
disse formaliteter for så vidt angår tilstedeværelse af ikkeeuropæiske isolater af skadegøreren findes frie for skadegø
reren.
Som undtagelse fra første afsnit kan afbarket savskåret træ af
Acer macrophyllum Pursh og Quercus spp. L., med oprindelse i
USA, indtil den 30. november 2016 indføres til Unionen
uden at opfylde punkt 2 i bilag I til denne beslutning,
forudsat at det opfylder betingelserne i bilag II til denne
beslutning.«

2.
Medlemsstaterne underretter Kommissionen og de
øvrige medlemsstater senest to arbejdsdage efter datoen for
tilbageholdelsen af hver sending, der indføres på deres
område i henhold til artikel 3, stk. 1, andet afsnit, og som
ikke opfylder betingelserne i bilag II.

3.
Kommissionen anmoder USA om at forelægge den de
tekniske oplysninger, der er nødvendige for, at Kommis
sionen kan vurdere, hvordan Kiln Drying Sawn Hardwood
Lumber Certification Program fungerer.«

4) Bilaget omdøbes til »Bilag I«.

5) Bilaget til denne afgørelse indsættes som bilag II.

Artikel 2
2) I artikel 3, stk. 2 og 3, og artikel 5, stk. 1, erstattes ordene »i
bilaget til denne beslutning« af »i bilag I til denne beslut
ning«, og de nødvendige grammatiske tilpasninger, der måtte
følge af denne ændring, foretages.
3) Som artikel 6a indsættes:
»Artikel 6a
1.
Medlemsstaterne underretter skriftligt Kommissionen
og de øvrige medlemsstater, når de har anvendt undtagelsen
i artikel 3, stk. 1, andet afsnit.

Denne afgørelse er rettet til medlemsstaterne.

Udfærdiget i Bruxelles, den 18. december 2013.

På Kommissionens vegne
Tonio BORG

Medlem af Kommissionen
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BILAG
»BILAG II
DEL I
Betingelser i henhold til artikel 3, stk. 1, andet afsnit
Der gælder følgende betingelser, jf. artikel 3, stk. 1, andet afsnit, for, at afbarket savskåret træ af Acer macrophyllum Pursh
og Quercus spp. L. med oprindelse i USA kan indføres til Unionen uden at opfylde punkt 2 i bilag I:
1) Træet skal være fremstillet på savværker eller behandlet på steder, der er godkendt og underkastet audit af USA's
National Hardwood Lumber Association (NHLA) med henblik på deltagelse i Kiln Drying Sawn Hardwood Lumber
Certification Program (»programmet«).
2) Træet skal være ovntørret til et vandindhold på under 20 % i tørstoffet ved hjælp af et passende tid-/temperaturpro
gram.
3) Når betingelsen i punkt 2) er opfyldt, anbringes en standard-ID-clips af stål på hvert bundt af, eller under tilsyn af, den
dertil udpegede person på de i punkt 1) omhandlede savværker. Hver ID-clips skal være påstemplet »NHLA — KD« og
et unikt nummer, der er tildelt hvert bundt.
4) For at sikre, at betingelserne i punkt 2) og 3) er opfyldt, skal træet være omfattet af et kontrolsystem, som er etableret
i henhold til programmet, og som omfatter inspektion før afsendelsen og kontrol af de godkendte savværker foretaget
af uafhængige tredjepartsauditorer, som er udpeget og godkendt med henblik herpå. Det amerikanske landbrugs
ministerium foretager lejlighedsvis inspektion før afsendelsen og gennemfører hver sjette måned en audit af NHLA's
dokumenter og procedurer i forbindelse med programmet, af de uafhængige tredjepartsauditorer og af savværkerne og
andre relevante anlæg, der deltager i programmet.
5) Træet skal ledsages af et standardovntørringscertifikat, »Certificate of Kiln Drying«, som er i overensstemmelse med den
model, der er fastsat i del II i dette bilag, og som er udstedt af en eller flere personer med bemyndigelse til at deltage i
programmet og valideret af en inspektør fra NHLA. Ovntørringscertifikatet skal udfyldes og indeholde oplysninger om
mængden af afbarket savskåret træ i board feet og kubikmeter. Certifikatet skal angive det samlede antal bundter og
hvert af de ID-clipsnumre, der er tildelt disse bundter.
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DEL II
Ovntørringscertifikat — model
Agreement No. 07-8100-1173-MU
Cert #. xxxxx-xxxxx

CERTIFICATE OF KILN DRYING
Sawn Hardwood Lumber
Lumber Kiln Dried by

Consignee

Name of Company:

Name:

Address:

Address:

City/State/Zip:

City/State/Zip:

Phone:

Country:

Order #:

Port:

Invoice #:

Container #:

Customer PO#:
Certificate Standard: This certifies that the lumber described below is of the allowed genera Quercus sp. and/or Platanus
sp. and/or the species Acer saccharum and/or Acer macrophyllum; and has met the treatment requirements of the Dry
Kiln Operators Manual and is bark free.
Description of Consignment:
Botanical Name of wood:
List species, thickness, grade of various items contained in shipment:
Bundle Numbers

Clip ID Numbers

Board Footage

Cubic Meters

Totals:

# Bundles

BdFt

Cubic Meters:

(This document is issued under a program officially approved by the Animal, Plant, Health, and Inspection Service of the
U.S. Department of Agriculture. The products covered by this document are subject to pre-shipment inspection by that
Agency. No liability shall be attached to the U.S. Department of Agriculture or any representatives of the Department
with respect to this certificate.)
AUTHORIZED PERSON RESPONSIBLE FOR CERTIFICATION
Name (print) _________________________________________________

Title _________________________________

I certify that the products described above satisfy the Kiln Drying requirements listed under Certificate Standard and is
bark free.
Signature ____________________________________________________

Date _________________________________

NATIONAL HARDWOOD LUMBER ASSOCIATION VALIDATION
Name (print)

Authorized signature

Title

Date

National Hardwood Lumber Association PO Box 34518 | Memphis, TN 38184-0518 | Ph. 901-377-1818|Fax 901-347-0034 |
www.nhla.com

PLEASE SIGN THIS FORM IN BLUE INK«

