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I
(Lainsäätämisjärjestyksessä hyväksyttävät säädökset)

PÄÄTÖKSET
EUROOPAN PARLAMENTIN JA NEUVOSTON PÄÄTÖS N:o 1104/2012/EU,
annettu 21 päivänä marraskuuta 2012,
neuvoston päätöksen 2008/971/EY muuttamisesta luokkaan ”alustavasti testattu” kuuluvan
metsänviljelyaineiston sisällyttämiseksi sen soveltamisalaan ja tuotannon hyväksymisestä ja
valvonnasta vastaavien viranomaisten nimien saattamiseksi ajan tasalle
oltava metsänviljelyaineiston kansainvälistä kauppaa kos
kevan OECD:n sertifiointijärjestelmän, jäljempänä ’metsä
puiden siemeniä ja taimia koskeva OECD-järjestelmä’,
mukaisia. Lisäksi kyseisissä säännöissä edellytetään, että
luokkiin ”siemenlähde tunnettu”, ”valikoitu” ja ”alustavasti
testattu” kuuluvat siemenet ja taimet varmennetaan viral
lisesti ja siemenpakkaukset suljetaan virallisesti metsäpui
den siemeniä ja taimia koskevan OECD-järjestelmän mu
kaisesti.

EUROOPAN PARLAMENTTI JA EUROOPAN UNIONIN NEUVOSTO,

jotka

ottavat huomioon Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopi
muksen ja erityisesti sen 43 artiklan 2 kohdan,
ottavat huomioon Euroopan komission ehdotuksen,
sen jälkeen kun esitys lainsäätämisjärjestyksessä hyväksyttäväksi
säädökseksi on toimitettu kansallisille parlamenteille,

(4)

Luokkaa ”alustavasti testattu” koskevien sääntöjen tarkas
telussa kävi ilmi, että perusaineiston hyväksymisehdot
täyttävät metsänviljelyaineiston pitämisestä kaupan
22 päivänä joulukuuta 1999 annetun neuvoston direktii
vin 1999/105/EY (4) vaatimukset. Lisäksi kyseisten kol
mansien maiden säännöt siementen ja taimien laatua
sekä lajipuhtautta koskevia vaatimuksia lukuun ottamatta
antavat direktiivin 1999/105/EY mukaiset takeet uuteen
luokkaan ”alustavasti testattu” kuuluviin siemeniin ja tai
miin sovellettavien vaatimusten osalta. Tästä syystä Kana
dan, Kroatian, Norjan, Serbian, Sveitsin, Turkin ja Yhdys
valtojen luokkaan ”alustavasti testattu” kuuluvan metsän
viljelyaineiston sertifiointia koskevien sääntöjen olisi kat
sottava vastaavan direktiivillä 1999/105/EY vahvistettuja
sääntöjä edellyttäen, että päätöksen 2008/971/EY liit
teessä II säädetyt vaatimukset täyttyvät siementen ja tai
mien osalta.

(5)

Luokkaan ”alustavasti testattu” kuuluvan aineiston osalta
olisi lisäksi ilmoitettava, ovatko tuotteet muuntogeenisiä
vai eivät. Tällaiset tiedot helpottaisivat seuraavissa säädök
sissä asetettujen vaatimusten soveltamista: geneettisesti
muunnettujen organismien tarkoituksellisesta levittämi
sestä ympäristöön 12 päivänä maaliskuuta 2001 annettu
Euroopan
parlamentin
ja
neuvoston
direktiivi
2001/18/EY (5) tai, soveltuvin osin, muuntogeenisistä
elintarvikkeista ja rehuista 22 päivänä syyskuuta 2003
annettu Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus (EY)
N:o 1829/2003 (6) ja muuntogeenisten organismien
jäljitettävyydestä ja merkitsemisestä ja muuntogeenisistä

ottavat huomioon Euroopan talous- ja sosiaalikomitean lausun
non (1),
noudattavat tavallista lainsäätämisjärjestystä (2)
sekä katsovat seuraavaa:
(1)

Kolmansissa maissa tuotetun metsänviljelyaineiston vas
taavuudesta 16 päivänä joulukuuta 2008 tehdyssä neu
voston päätöksessä 2008/971/EY (3) määritellään vaa
timukset, joita on noudatettava tuotaessa unioniin maini
tun päätöksen liitteessä I luetelluissa kolmansissa maissa
tuotettua, luokkiin ”siemenlähde tunnettu” ja ”valikoitu”
kuuluvaa metsänviljelyaineistoa.

(2)

Metsänviljelyaineiston sertifiointia koskevissa Kanadan,
Kroatian, Norjan, Serbian, Sveitsin, Turkin ja Yhdysvalto
jen kansallisissa säännöissä edellytetään, että siementen
keräämisen ja käsittelyn sekä taimien tuottamisen aikana
suoritetaan virallinen tarkastus.

(3)

Kyseisten sääntöjen mukaan perusaineiston hyväksymistä
ja rekisteröintiä sekä sen jälkeistä viljelyaineiston tuotta
mista tästä perusaineistosta koskevien järjestelmien olisi

(1) EUVL C 351, 15.11.2012, s. 91.
(2) Euroopan parlamentin kanta, vahvistettu 23. lokakuuta 2012 (ei
vielä julkaistu virallisessa lehdessä), ja neuvoston päätös, tehty
13. marraskuuta 2012.
(3) EUVL L 345, 23.12.2008, s. 83.

(4) EYVL L 11, 15.1.2000, s. 17.
(5) EYVL L 106, 17.4.2001, s. 1.
(6) EUVL L 268, 18.10.2003, s. 1.
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organismeista valmistettujen elintarvikkeiden ja rehujen
jäljitettävyydestä 22 päivänä syyskuuta 2003 annettu Eu
roopan parlamentin ja neuvoston asetus (EY) N:o
1830/2003 (1).

28.11.2012

direktiivin 1999/105/EY mukaisia siemeniä ja taimia edellyt
täen, että tämän päätöksen liitteessä II säädetyt vaatimukset
täyttyvät.”
3) Korvataan 4 artiklan ensimmäinen kohta seuraavasti:

(6)

(7)

Lisäksi eräiden päätöksen 2008/971/EY liitteessä I luetel
tujen tuotannon hyväksymisestä ja valvonnasta vastaa
vien viranomaisten nimet ovat muuttuneet.
Päätös 2008/971/EY olisi näin ollen muutettava,

”Kun siemeniä ja taimia tuodaan unioniin, niiden tuonnista
vastaavan toimittajan on ilmoitettava etukäteen tuonnista
kyseisen jäsenvaltion toimivaltaiselle viranomaiselle. Toimi
valtaisen viranomaisen on myönnettävä viralliseen OECD:n
lähtöisyystodistukseen perustuva kantatodistus ennen aineis
ton markkinoille saattamista.”

OVAT HYVÄKSYNEET TÄMÄN PÄÄTÖKSEN:

4) Muutetaan liitteet I ja II tämän päätöksen liitteen mukaisesti.
1 artikla
Muutetaan päätös 2008/971/EY seuraavasti:
1) Korvataan 1 artiklan ensimmäinen kohta seuraavasti:
”Tässä päätöksessä määritellään vaatimukset, joita on nouda
tettava tuotaessa unioniin liitteessä I luetelluissa kolmansissa
maissa tuotettua, luokkiin ”siemenlähde tunnettu”, ”valikoitu”
ja ”alustavasti testattu” kuuluvaa metsänviljelyaineistoa.”
2) Korvataan 3 artiklan 2 kohta seuraavasti:
”2.
Direktiivin 1999/105/EY liitteessä I lueteltujen lajien
luokkiin ”siemenlähde tunnettu”, ”valikoitu” ja ”alustavasti
testattu” kuuluvien siementen tai taimien, jotka on tuotettu
tämän päätöksen liitteessä I luetelluissa kolmansissa maissa ja
jotka kyseisessä liitteessä luetellut kolmansien maiden viran
omaiset ovat virallisesti varmentaneet, katsotaan vastaavan

(1) EUVL L 268, 18.10.2003, s. 24.

2 artikla
Tämä päätös tulee voimaan kolmantena päivänä sen jälkeen,
kun se on julkaistu Euroopan unionin virallisessa lehdessä.
Sitä sovelletaan 1 päivästä tammikuuta 2013.
3 artikla
Tämä päätös on osoitettu kaikille jäsenvaltioille.

Tehty Strasbourgissa 21 päivänä marraskuuta 2012.

Euroopan parlamentin puolesta
Puhemies

Neuvoston puolesta
Puheenjohtaja

M. SCHULZ

A. D. MAVROYIANNIS
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LIITE
Muutetaan päätöksen 2008/971/EY liitteet I ja II seuraavasti:
1) Korvataan liite I seuraavasti:
”LIITE I
Maat ja viranomaiset
Maa (*)

Tuotannon hyväksymisestä ja valvonnasta vastaava viranomainen

CA

National Forest Genetic Resources Centre/Centre national des ressources génétiques forestières
Natural Resources Canada/Ressources naturelles Canada
Canadian Forest Service - Atlantic/Service canadien des forêts - Atlantique
P.O. Box 4000,
FREDERICTON, NB E3B 5P7

CH

Federal Office for the Environment (FOEN)
Department of the Environment, Transport, Energy and Communications (UVEK)
Forest Division
Federal Plant Protection Service
Zürcherstraße 111
CH-8903 BIRMENSDORF

HR

Croatian Forest Research Institute – CFI
Division of Genetics, Forest Tree Breeding and Seed Science
Cvjetno naselje 41
10450 Jastrebarsko

NO

Norwegian Forest and Research Institute
Høgskoleveien 12
N-1432 AAS
Norwegian Forest Seed Station
P.O. Box 118
N-2301 HAMAR

RS

Group for Forest Reproductive Material and Genetic Resources Directorate for Forest
Ministry of Agriculture, Forestry and Water Management
Ministry of AFW – Directorate for Forest
Omladinskih brigada 1
Novi Beograd

TR

Ministry of Environment and Forestry
General Directorate of Forestation and Erosion Control
Bestepe 06560
Ankara

US

USA United States Department of Agriculture, Forest Service
Cooperative Forestry
National Seed Laboratory
5675 Riggins Mill Road
Dry Branch, Georgia 31020
OSAVALTIOIDEN SERTIFIOINTIVIRANOMAISET
(Valtuutettu antamaan OECD:n todistuksia Yhdysvaltain maatalousministeriön metsäyksikön
(USDA Forest Service) kanssa tehdyllä yhteistyösopimuksella)
Washington State Crop Improvement Association, Inc.
1610 NE Eastgate Blvd, Suite 610
Pullman, Washington 99163

(*) CA – Kanada, CH – Sveitsi, HR – Kroatia, NO – Norja, RS – Serbia, TR – Turkki, US – Yhdysvallat.”

2) Lisätään liitteeseen II jakso seuraavasti:
”C. Kolmansissa maissa tuotettuja luokkaan ”alustavasti testattu” kuuluvia siemeniä ja taimia koskevat lisävaatimukset
Luokkaan ”alustavasti testattu” kuuluvien siementen ja taimien osalta OECD:n etiketissä ja toimittajan etiketissä
tai asiakirjassa on ilmoitettava, onko perusaineiston tuotannossa käytetty geneettistä muuntelua.”
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