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I
(EY:n ja Euratomin perustamissopimuksia soveltamalla annetut säädökset, joiden julkaiseminen on pakollista)

ASETUKSET
KOMISSION ASETUS (EY) N:o 979/2008,
annettu 7 päivänä lokakuuta 2008,
kiinteistä tuontiarvoista tiettyjen hedelmien ja vihannesten tulohinnan määrittämiseksi
sekä katsoo seuraavaa:

EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO, joka

Asetuksessa (EY) N:o 1580/2007 säädetään Uruguayn kierrok
sen monenvälisten kauppaneuvottelujen tulosten soveltamiseksi
perusteista, joiden mukaan komissio vahvistaa kolmansista
maista tapahtuvan tuonnin kiinteät arvot mainitun asetuksen
liitteessä XV olevassa A osassa luetelluille tuotteille ja ajanjak
soille,

ottaa huomioon Euroopan yhteisön perustamissopimuksen,

ottaa huomioon maatalouden yhteisestä markkinajärjestelystä ja
tiettyjä maataloustuotteita koskevista erityissäännöksistä (yhteisiä
markkinajärjestelyjä koskeva asetus) 22 päivänä lokakuuta 2007
annetun neuvoston asetuksen (EY) N:o 1234/2007 (1),

ON ANTANUT TÄMÄN ASETUKSEN:

1 artikla
Asetuksen (EY) N:o 1580/2007 138 artiklassa tarkoitetut kiin
teät tuontiarvot vahvistetaan tämän asetuksen liitteessä.

ottaa huomioon neuvoston asetusten (EY) N:o 2200/96, (EY)
N:o 2201/96 ja (EY) N:o 1182/2007 soveltamissäännöistä he
delmä- ja vihannesalalla 21 päivänä joulukuuta 2007 annetun
komission asetuksen (EY) N:o 1580/2007 (2) ja erityisesti sen
138 artiklan 1 kohdan,

2 artikla
Tämä asetus tulee voimaan 8 päivänä lokakuuta 2008.

Tämä asetus on kaikilta osiltaan velvoittava, ja sitä sovelletaan sellaisenaan kaikissa jäsenval
tioissa.

Tehty Brysselissä 7 päivänä lokakuuta 2008.
Komission puolesta
Jean-Luc DEMARTY

Maatalouden ja maaseudun kehittämisen pääosaston
pääjohtaja

(1) EUVL L 299, 16.11.2007, s. 1.
(2) EUVL L 350, 31.12.2007, s. 1.
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Kiinteät tuontiarvot tiettyjen hedelmien ja vihannesten tulohinnan määrittämiseksi
(EUR/100 kg)
CN-koodi

Kolmansien maiden koodi

(1)

Kiinteä tuontiarvo

0702 00 00

MA
MK
TR
ZZ

88,1
52,8
113,8
84,9

0707 00 05

JO
MK
TR
ZZ

156,8
68,9
89,6
105,1

0709 90 70

TR
ZZ

118,5
118,5

0805 50 10

AR
BR
TR
UY
ZA
ZZ

67,2
51,8
104,4
95,7
88,9
81,6

0806 10 10

BR
TR
US
ZZ

221,5
97,0
222,9
180,5

0808 10 80

AR
BR
CL
CN
CR
MK
NZ
US
ZA
ZZ

67,2
145,7
122,9
73,4
67,4
37,6
106,5
93,3
95,0
89,9

0808 20 50

CL
CN
TR
ZA
ZZ

45,1
43,2
140,8
108,8
84,5

(1) Komission asetuksessa (EY) N:o 1833/2006 (EUVL L 354, 14.12.2006, s. 19) vahvistettu maanimikkeistö. Koodi ”ZZ” tarkoittaa
”muuta alkuperää”.
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KOMISSION ASETUS (EY) N:o 980/2008,
annettu 7 päivänä lokakuuta 2008,
asetuksessa (EY) N:o 945/2008 markkinointivuodeksi 2008/2009 vahvistettujen sokerialan tiettyjen
tuotteiden edustavien hintojen ja niiden tuonnissa sovellettavien lisätullien muuttamisesta
vahvistettu komission asetuksessa (EY) N:o 945/2008 (3).
Kyseiset hinnat ja tullien määrät on viimeksi muutettu
komission asetuksella (EY) N:o 978/2008 (4).

EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO, joka

ottaa huomioon Euroopan yhteisön perustamissopimuksen,
ottaa huomioon maatalouden yhteisestä markkinajärjestelystä ja
tiettyjä maataloustuotteita koskevista erityissäännöksistä (yhteisiä
markkinajärjestelyjä koskeva asetus) 22 päivänä lokakuuta 2007
annetun neuvoston asetuksen (EY) N:o 1234/2007 (1),

(2)

ON ANTANUT TÄMÄN ASETUKSEN:

ottaa huomioon neuvoston asetuksen (ETY) N:o 318/2006 so
veltamista koskevista yksityiskohtaisista säännöistä vilja-alan
tuontitullien osalta 30 päivänä kesäkuuta 2006 annetun komis
sion asetuksen (EY) N:o 951/2006 (2) ja erityisesti sen 36 artik
lan 2 kohdan toisen alakohdan toisen virkkeen,

1 artikla
Muutetaan asetuksen (EY) N:o 951/2006 36 artiklassa tarkoitet
tujen tuotteiden asetuksessa (EY) N:o 945/2008 markkinointi
vuodeksi 2008/2009 vahvistetut edustavat hinnat ja tuonnissa
sovellettavat lisätullit ja esitetään ne tämän asetuksen liitteessä.

sekä katsoo seuraavaa:
(1)

Komissiolla tällä hetkellä käytettävissä olevien tietojen
perusteella kyseisiä määriä olisi muutettava asetuksessa
(EY) N:o 951/2006 säädettyjen sääntöjen mukaisesti,

Valkoisen sokerin, raakasokerin ja eräiden siirappien
edustavien hintojen sekä niiden tuonnissa sovellettavien
lisätullien määrät markkinointivuodeksi 2008/2009 on

2 artikla
Tämä asetus tulee voimaan 8 päivänä lokakuuta 2008.

Tämä asetus on kaikilta osiltaan velvoittava, ja sitä sovelletaan sellaisenaan kaikissa jäsenval
tioissa.

Tehty Brysselissä 7 päivänä lokakuuta 2008.
Komission puolesta
Jean-Luc DEMARTY

Maatalouden ja maaseudun kehittämisen pääosaston
pääjohtaja

(1) EUVL L 299, 16.11.2007, s. 1.
(2) EUVL L 178, 1.7.2006, s. 24.

(3) EUVL L 258, 26.9.2008, s. 56.
(4) EUVL L 266, 7.10.2008, s. 10.
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Valkoisen sokerin, raakasokerin ja CN-koodiin 1702 90 95 kuuluvien tuotteiden edustavien hintojen ja tuonnissa
sovellettavien lisätullien muutetut määrät, joita sovelletaan 8 päivästä lokakuuta 2008
(EUR)
Edustava hinta 100 nettokilogrammalta
tuotetta

CN-koodi

Lisätulli 100 nettokilogrammalta tuotetta

1701 11 10 (1)

24,54

4,03

(1)

24,54

9,26

1701 12 10 (1)
1701 12 90 (1)

24,54
24,54

3,84
8,83

1701 91 00 (2)

25,41

12,62

1701 99 10 (2)
1701 99 90 (2)

25,41
25,41

8,01
8,01

1702 90 95 (3)

0,25

0,40

1701 11 90

(1) Vahvistetaan asetuksen (EY) N:o 1234/2007 liitteessä IV olevassa III kohdassa määritellylle vakiolaadulle.
(2) Vahvistetaan asetuksen (EY) N:o 1234/2007 liitteessä IV olevassa II kohdassa määritellylle vakiolaadulle.
(3) Vahvistetaan yhden prosentin sakkaroosipitoisuudelle.
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KOMISSION ASETUS (EY) N:o 981/2008,
annettu 7 päivänä lokakuuta 2008,
neuvoston asetuksen (EY) N:o 1493/1999 soveltamista koskevista yksityiskohtaisista säännöistä sekä
viininvalmistusmenetelmiä ja -käsittelyjä koskevista yhteisön säännöistä annetun asetuksen (EY) N:o
423/2008 muuttamisesta
olevan A kohdan 2 kohdassa esitettyjen viiniluettelojen
muutokset, ja ensiksi mainitun asetuksen 24 artiklassa
säädetään, että asetuksen (EY) N:o 423/2008 liitteessä
XVI esitetään viinit, joiden osalta säädetään haihtuvien
happojen kokonaispitoisuutta koskevista poikkeuksista
asetuksen (EY) N:o 1493/1999 liitteessä V olevan B koh
dan 3 kohdan mukaisesti.

EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO, joka

ottaa huomioon Euroopan yhteisön perustamissopimuksen,

ottaa huomioon viinin yhteisestä markkinajärjestelystä 17 päi
vänä toukokuuta 1999 annetun neuvoston asetuksen (EY) N:o
1493/1999 (1) ja erityisesti sen 46 artiklan 1 ja 2 kohdan,

(5)

Eräiden portugalilaisten colheita tardia -merkinnällä va
rustettujen Douron alueen tma-laatuvalkoviinien, joiden
jäännössokeripitoisuus on vähintään 80 grammaa litraa
kohti, säilyminen hyvälaatuisina edellyttää, että niiden
rikkidioksidipitoisuus on yleistä ylärajaa (260 milligram
maa litraa kohti) suurempi mutta kuitenkin alle 400 mil
ligrammaa litraa kohti. Sen vuoksi kyseiset viinit olisi
lisättävä asetuksen (EY) N:o 423/2008 liitteessä XIV ole
van ensimmäisen alakohdan b alakodassa olevaan luette
loon.

(6)

Eräiden espanjalaisten Rioja-alkuperänimityksellä tai Má
laga-alkuperänimityksellä varustettujen tma-laatuviinien ja
eräiden portugalilaisten Douron alueen tma-laatuvalkovii
nien, jotka valmistetaan erityisin menetelmin ja joiden
kokonaisalkoholipitoisuus on yli 13 tilavuusprosenttia,
haihtuvien happojen pitoisuudet ylittävät tavallisesti ase
tuksen (EY) N:o 1493/1999 liitteessä V olevan B osan 1
kohdassa vahvistetut enimmäismäärät, mutta ovat kuiten
kin alle 25, 35 tai 40 milliekvivalenttia litrassa. Sen
vuoksi kyseiset viinit olisi lisättävä asetuksen (EY) N:o
423/2008 liitteessä XVI olevaan luetteloon.

(7)

Asetuksen (EY) N:o 423/2008 44 artiklassa vahvistetaan
jäsenvaltioiden uusien viininvalmistusmenetelmien koe
käyttöä koskevat yleiset säännöt. Mainitun artiklan 1
kohdan c alakohdassa säädetty edellytys, jossa kielletään
jäsenvaltiossa sallittujen viinivalmistusmenetelmien koe
käytön kohteena olleiden viinien lähettäminen kyseisen
jäsenvaltion alueen ulkopuolelle, aiheuttaa vaikeuksia toi
mijoille erityisesti koekäytössä olleiden menetelmien ta
loudellisten vaikutusten arvioinnissa. Kyseinen rajoittava
edellytys olisi poistettava, koska Kansainvälinen viinijär
jestö (OIV) on jo suositellut kyseistä menetelmää ja jul
kistanut sen.

(8)

Viininvalmistusmenetelmien koekäytössä olleiden viinien
liikkeeseen laskemista koko yhteisössä olisi valvottava
tehokkaasti, ja tällaisia viinejä koskevasta koekäytöstä
olisi ilmoitettava asetuksen (EY) N:o 1493/1999 70 artik
lan 1 kohdassa tarkoitetussa saateasiakirjassa ja 70 artik
lan 2 kohdassa tarkoitetussa kirjanpidossa.

sekä katsoo seuraavaa:

(1)

(2)

Asetus (EY) N:o 1493/1999 kumotaan viinialan yhteises
tä markkinajärjestelystä, asetusten (EY) N:o 1493/1999,
(EY) N:o 1782/2003, (EY) N:o 1290/2005 ja (EY) N:o
3/2008 muuttamisesta sekä asetusten (ETY) N:o 2392/86
ja (EY) N:o 1493/1999 kumoamisesta 29 päivänä huhti
kuuta 2008 annetulla neuvoston asetuksella (EY) N:o
479/2008 (2). Asetuksen (EY) N:o 1493/1999 V osaston
I luvun viininvalmistusmenetelmiä ja -käsittelyjä koske
vien säännösten sekä 70 artiklan ja erityisesti mainitun
asetuksen liitteisiin sisältyvien vastaavien säännösten so
veltamista jatketaan kuitenkin 31 päivään heinäkuuta
2009.

Asetuksen (EY) N:o 1493/1999 liitteessä V olevan A
kohdan 2 kohdassa säädetään rikkidioksidin enimmäispi
toisuusrajaa koskevista poikkeuksista sellaisten viiniluok
kien osalta, joiden jäännössokeripitoisuus on vähintään
viisi grammaa litraa kohti.

(3)

Asetuksen (EY) N:o 1493/1999 liitteessä V olevan B
kohdan 3 kohdassa säädetään mahdollisuudesta poiketa
eräiden viiniluokkien haihtuvien happojen kokonaispitoi
suuden enimmäismäärästä.

(4)

Komission asetuksessa (EY) N:o 423/2008 (3) vahviste
taan tietyt asetuksen (EY) N:o 1493/1999 soveltamista
koskevat yksityiskohtaiset säännöt erityisesti viinien ko
konaisrikkidioksidipitoisuuksien ja viinien haihtuvien
happojen kokonaispitoisuuksien enimmäismäärien osalta.
Mainitun asetuksen 23 artiklan 1 kohdassa säädetään
erityisesti, että asetuksen (EY) N:o 423/2008 liitteessä
XIV esitetään asetuksen (EY) N:o 1493/1999 liitteessä V

(1) EYVL L 179, 14.7.1999, s. 1.
(2) EUVL L 148, 6.6.2008, s. 1.
(3) EUVL L 127, 15.5.2008, s. 13.
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(9)

Sen vuoksi asetusta (EY) N:o 423/2008 olisi muutettava.

(10)

Tässä asetuksessa säädetyt toimenpiteet ovat maatalouden
yhteisen markkinajärjestelyn hallintokomitean lausunnon
mukaiset,

ON ANTANUT TÄMÄN ASETUKSEN:

1 artikla
Muutetaan asetus (EY) N:o 423/2008 seuraavasti:
1) Muutetaan 44 artiklan 1 kohdan ensimmäinen alakohta seu
raavasti:

8.10.2008

ja julkistama menetelmä, sen tuloksena saatuja tuotteita
voidaan pitää kaupan koko yhteisössä.”

b) Lisätään e alakohta seuraavasti:

”e) kyseiset menettelyt tai käsittelyt ilmoitetaan asetuksen
(EY) N:o 1493/1999 70 artiklan 1 kohdassa tarkoite
tussa saateasiakirjassa ja 70 artiklan 2 kohdassa tar
koitetussa kirjanpidossa.”

2) Muutetaan liitteet XIV ja XVI tämän asetuksen liitteen mu
kaisesti.

a) Lisätään c alakohtaan lause seuraavasti:
2 artikla
”Jos viininvalmistusmenetelmä tai -käsittely, jota tällainen
koekäyttölupa koskee, on kuitenkin jo OIV:n suosittelema

Tämä asetus tulee voimaan kolmantena päivänä sen jälkeen, kun
se on julkaistu Euroopan unionin virallisessa lehdessä.

Tämä asetus on kaikilta osiltaan velvoittava, ja sitä sovelletaan sellaisenaan kaikissa jäsenval
tioissa.

Tehty Brysselissä 7 päivänä lokakuuta 2008.
Komission puolesta
Mariann FISCHER BOEL

Komission jäsen

8.10.2008
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LIITE
Muutetaan asetuksen (EY) N:o 423/2008 liitteet seuraavasti:
1) Lisätään liitteessä XIV olevaan b kohtaan seitsemäs luetelmakohta seuraavasti:
”— tma-laatuvalkoviinit, joilla on oikeus alkuperänimitykseen ’Douro’, jota seuraa maininta ’colheita tardia’;”
2) Muutetaan liite XVI seuraavasti:
a) Korvataan f alakohdan i ja ii alakohta seuraavasti:
”i) 25 milliekvivalenttia litrassa seuraaville:
— tma-laatuviinit, jotka täyttävät edellytykset mainintaan ’vendimia tardía’,
— ylikypsistä rypäleistä valmistetut tma-laatuvalko- tai tma-laaturoseeviinit, joilla on oikeus alkuperänimityk
seen ’Rioja’;
ii) 35 milliekvivalenttia litrassa seuraaville:
— ylikypsistä rypäleistä valmistetut tma-laatuviinit, joilla on oikeus alkuperänimitykseen ’Ribeiro’,
— väkevät tma-laatuviinit, joita kuvataan maininnoilla ’generoso’ tai ’generoso de licor’ ja joilla on oikeus
alkuperänimityksiin ’Condado de Huelva’, ’Jerez-Xerez-Sherry’, ’Manzanilla-Sanlúcar de Barrameda’, ’Málaga’
ja ’Montilla-Moriles’,
— ylikypsistä rypäleistä valmistetut tma-laatuviinit ja väkevät tma-laatuviinit, joilla on oikeus alkuperänimityk
seen ’Málaga’;”
b) Lisätään p alakohta seuraavasti:
”p) portugalilaiset viinit:
30 milliekvivalenttia litrassa tma-laatuvalkoviineille, joilla on oikeus alkuperänimitykseen ’Douro’, jota seuraa
maininta ’colheita tardia’, ja joiden kokonaisalkoholipitoisuus on vähintään 16 tilavuusprosenttia ja jäännösso
keripitoisuus vähintään 80 g/l.”

L 267/7
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DIREKTIIVIT
NEUVOSTON DIREKTIIVI 2008/90/EY,
annettu 29 päivänä syyskuuta 2008,
hedelmäntuotantoon tarkoitettujen hedelmäkasvien ja niiden lisäysaineiston pitämisestä kaupan
(uudelleen laadittu toisinto)

misen estämiseen liittyvistä suojatoimenpiteistä 8 päivänä
toukokuuta 2000 annettua neuvoston direktiiviä
2000/29/EY (4).

EUROOPAN UNIONIN NEUVOSTO, joka

ottaa huomioon Euroopan yhteisön perustamissopimuksen ja
erityisesti sen 37 artiklan,
(6)

Olisi vahvistettava yhteisön säännöt niille hedelmäkasvi
suvuille ja -lajeille, joilla on erityistä taloudellista merki
tystä yhteisössä, sekä yhteisön menettely, jolla myöhem
min lisätään muita hedelmäkasvisukuja ja -lajeja tämän
direktiivin soveltamisalaan kuuluvien sukujen ja lajien
luetteloon. Luetteloitujen sukujen ja lajien olisi oltava
laajalti jäsenvaltioissa kasvatettuja, ja niiden lisäysaineis
ton ja/tai hedelmäkasvien markkinoiden olisi oltava huo
mattavat ja käsitettävä useampi kuin yksi jäsenvaltio.

(7)

Yhteisön sääntöjä ei ole tarkoituksenmukaista soveltaa
hedelmäkasvien taimien ja niiden lisäysaineiston kaupan
pitämiseen, jos voidaan osoittaa, että nämä tuotteet on
tarkoitettu vietäviksi kolmansiin maihin, koska näissä
maissa voimassa olevat säännökset voivat poiketa tämän
direktiivin säännöksistä, sanotun kuitenkaan rajoittamatta
direktiivin 2000/29/EY kasvien terveyttä koskevien sään
nösten soveltamista.

(8)

Selkeyden vuoksi olisi vahvistettava tarvittavat määritel
mät. Niiden olisi perustuttava tekniikan ja tieteen kehit
tymiseen ja katettava asianomainen termi kokonaan ja
selkeästi sisämarkkinoiden yhdenmukaistamisen helpotta
miseksi, ottaen huomioon kaikki markkinoiden uudet
mahdollisuudet sekä kaikki lisäysaineiston tuotannossa
käytetyt uudet prosessit. Nämä määritelmät olisi yhden
mukaistettava yhteisön lainsäädännön soveltamisalaan
kuuluvan muun lisäysaineiston kaupan pitämistä koske
vien määritelmien kanssa.

(9)

Jokaiselle hedelmäkasvisuvulle ja -lajille olisi vahvistettava
kasvien terveyttä ja laatua koskevat vaatimukset kansain
välisten järjestelmien perusteella; niihin voi kuulua muun
muassa taudinaiheuttajia koskeva testi. Sen vuoksi on
tarkoituksenmukaista säätää yhdenmukaistettuja sääntöjä
koskevasta järjestelmästä lisäysaineiston ja hedelmäkas
vien eri luokille, joita pidetään kaupan, viittaamalla kan
sainvälisiin järjestelmiin, jos sellaisia on.

ottaa huomioon komission ehdotuksen,

ottaa huomioon Euroopan parlamentin lausunnon (1),

sekä katsoo seuraavaa:

(1)

Hedelmäntuotantoon tarkoitettujen hedelmäkasvien ja
niiden lisäysaineiston pitämisestä kaupan 28 päivänä
huhtikuuta 1992 annettua neuvoston direktiiviä
92/34/EY (2) on useaan otteeseen huomattavasti muu
tettu (3). Nyt kun direktiiviä muutetaan vielä uudelleen,
se olisi selkeyden vuoksi laadittava uudelleen.

(2)

Hedelmäntuotannolla on tärkeä asema yhteisön maata
loudessa.

(3)

Hedelmänviljelyssä tyydyttävät tulokset riippuvat paljon
hedelmäkasvien lisäykseen käytettävän aineiston ja hedel
mäntuotantoon tarkoitettujen hedelmäkasvien laadusta ja
terveydestä.

(4)

Yhdenmukaiset vaatimukset yhteisön tasolla takaavat sen,
että ostajat saavat koko yhteisön alueella terveitä ja hy
välaatuisia hedelmäkasveja ja niiden lisäysaineistoa.

(5)

Näiden yhdenmukaisten vaatimusten on kasvien tervey
den osalta vastattava kasvien ja kasvituotteiden haitallis
ten organismien yhteisöön kulkeutumisen ja siellä leviä

(1) Lausunto annettu 11. joulukuuta 2007 (ei vielä julkaistu virallisessa
lehdessä).
(2) EYVL L 157, 10.6.1992, s. 10.
(3) Ks. liitteessä II oleva A osa.

(4) EYVL L 169, 10.7.2000, s. 1.
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(12)

Geneettisen monimuotoisuuden säilyminen ja sen hyö
dyntäminen kestävällä tavalla olisi varmistettava. Olisi
säädettävä tarvittavista biologisen monimuotoisuuden säi
lyttämistä koskevista toimenpiteistä, joilla taataan nykyis
ten lajikkeiden säilyttäminen, ottaen huomioon muun
asiaan liittyvän yhteisön lainsäädännön.

(13)

On tarkoituksenmukaista vahvistaa kokeisiin, tieteellisiin
tarkoituksiin tai valintatyöhön tarkoitetun aineiston kau
pan pitämistä koskevat edellytykset silloin, kun kyseinen
aineisto ei voi täyttää tavanomaisia kasvien terveydelle ja
laadulle asetettuja vaatimuksia tietyn käyttötarkoituksen
vuoksi.

(14)

(17)

Mainittu tavoite voitaisiin parhaiten saavuttaa joko yleis
ellä tietämyksellä lajikkeesta, erityisesti vanhojen lajikkei
den tapauksessa, tai sillä, että käytettävissä on lajikeku
vaus, joka perustuu yhteisön kasvilajikeviraston pöytäkir
joihin tai, jos sellaisia ei ole, muihin kansainvälisiin tai
kansallisiin sääntöihin.

(18)

Hedelmäkasvien ja niiden lisäysaineiston tunnistettavuu
den ja asianmukaisen kaupan pitämisen varmistamiseksi
olisi tärkeää antaa yhteisön säännöt erien erottamisesta ja
merkitsemisestä. Etiketeissä olisi ilmoitettava tarvittavat
tiedot sekä virallista tarkastusta että käyttäjää varten.

(19)

Jäsenvaltioiden toimivaltaisten viranomaisten olisi valvot
tava ja tarkastuksella varmistettava, että lisäysaineistoa tai
hedelmäkasveja sekä toimittajia koskevat edellytykset
täyttyvät. Tällaisten tarkastusten taso, perusteellisuus ja
suorittamisväli olisi määriteltävä ottaen huomioon kysei
sen aineiston luokan.

(20)

Olisi säädettävä yhteisön valvontatoimenpiteistä tämän
direktiivin vaatimusten yhdenmukaisen soveltamisen var
mistamiseksi kaikissa jäsenvaltioissa.

(21)

Sellaisten väliaikaisten saantivaikeuksien varalta, jotka
johtuvat luonnonkatastrofeista, kuten tulipalosta ja myrs
kystä tai ennakoimattomista olosuhteista, olisi annettava
säännöt, jotka mahdollistavat tässä direktiivissä säädettyjä
vaatimuksia lievemmät vaatimukset täyttävien hedelmä
kasvien ja niiden lisäysaineiston kaupan pitämisen rajoi
tetun ajan ja tietyin ehdoin.

(22)

Suhteellisuusperiaatteen mukaisesti olisi säädettävä jäsen
valtioiden mahdollisuudesta vapauttaa merkitsemistä kos
kevien edellytysten täyttämisestä sekä valvonnan ja viral
listen tarkastusten suorittamisesta ne pientuottajat, joiden
lisäysaineiston ja hedelmäkasvien koko tuotannon ja
myynnin on tarkoitus palvella paikallisilla markkinoilla
sellaisten henkilöiden lopullista käyttöä, jotka eivät am
mattimaisesti toimi kasvintuotannossa (paikallinen
kauppa).

(23)

Jäsenvaltioita olisi kiellettävä asettamasta muita kuin tässä
direktiivissä säädettyjä edellytyksiä ja rajoituksia liitteessä
I tarkoitettujen sukujen ja lajien kaupan pitämiselle.

Hedelmäkasvien ja niiden lisäysaineiston toimittajien on
ensisijaisesti varmistettava, että näiden tuotteet ovat tä
män direktiivin säännösten mukaiset. On tarkoituksen
mukaista määritellä toimittajien asema ja toimittajiin so
vellettavat edellytykset. Toimittajat olisi virallisesti rekis
teröitävä avoimen ja taloudellisesti perustellun lisäysai
neiston ja hedelmäkasvien varmentamismenettelyn luo
miseksi.

(15)

Toimittajat, jotka pitävät kaupan ainoastaan muille kuin
ammattimaisille lopullisille kuluttajille, voidaan vapauttaa
rekisteröitymisvelvollisuudesta.

(16)

Hedelmäkasvien ja niiden lisäysaineiston ostajien edun
mukaista on, että lajikkeiden nimet ovat tunnetut ja nii
den tunnistettavuus turvataan, järjestelmän jäljitettävyy

(1)

den mahdollistamiseksi ja markkinoihin kohdistuvan
luottamuksen lisäämiseksi.

Tavanomaisen maatalouskäytännön mukaista on vaatia,
että hedelmäkasvit ja niiden lisäysaineisto on joko tarkas
tettu virallisesti tai osana yhteisön lainsäädännön katta
miin muihin lajeihin sovellettavaa virallista valvontaa.

Geneettisesti muunnettua lisäysaineistoa ja hedelmäkas
veja ei saisi saattaa markkinoille eikä hedelmälajikkeita
saisi virallisesti rekisteröidä, ennen kuin ihmisten tervey
delle ja ympäristölle aiheutuvien vaarojen välttämiseksi
on toteutettu kaikki tarvittavat toimenpiteet, joita tarkoi
tetaan geneettisesti muunnettujen organismien tarkoituk
sellisesta levittämisestä ympäristöön 12 päivänä maalis
kuuta 2001 annetussa Euroopan parlamentin ja neuvos
ton direktiivissä 2001/18/EY (1) ja muuntogeenisistä elin
tarvikkeista ja rehuista 22 päivänä syyskuuta 2003 anne
tussa Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksessa
(EY) N:o 1829/2003 (2).

EYVL L 106, 17.4.2001, s. 1.
(2) EYVL L 268, 18.10.2003, s. 1.
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Olisi säädettävä mahdollisuudesta saattaa kolmansissa
maissa tuotettujen hedelmäkasvien ja niiden lisäysaineis
tojen kaupan pitäminen yhteisössä luvanvaraiseksi, jos
niistä kaikissa tapauksissa voidaan antaa samat takeet
kuin yhteisössä tuotetuista hedelmäkasveista ja niiden li
säysaineistoista, jotka ovat yhteisön säännösten mukaiset.

Jäsenvaltioissa käytettävien teknisten tarkastusmenetel
mien yhdenmukaistamiseksi sekä yhteisössä ja kolman
sissa maissa tuotettujen hedelmäkasvien ja niiden lisäysai
neistojen vertaamiseksi keskenään on syytä järjestää ver
tailukokeita, jotta voidaan todeta, ovatko nämä tuotteet
tämän direktiivin säännösten mukaiset.

Kaupan häiriöiden välttämiseksi jäsenvaltioille olisi annet
tava mahdollisuus sallia siirtymäkauden ajan alueellaan
tämän direktiivin soveltamisen alkamispäivänä olemassa
olevan ja jo varmennetuista tai CAC (Conformitas Agraria
Comunitatis) -aineistoon hyväksytyistä kantakasveista ote
tun varmennetun ja CAC-aineiston kaupan pitäminen,
vaikka tällainen aineisto ei täyttäisi uusia vaatimuksia.
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teessä I lueteltujen sukujen tai lajien perusrunkoihin ja muihin
kasvinosiin tai niiden hybrideihin, jos liitteessä I luetellun suvun
tai lajin tai niiden hybridin aineisto on vartettu tai on tarkoitus
varttaa niihin.

3.
Tätä direktiiviä sovelletaan rajoittamatta direktiivissä
2000/29/EY säädettyjen kasvien terveyttä koskevien sääntöjen
noudattamista.

4.
Tämä direktiivi ei koske hedelmäkasveja ja niiden lisäysai
neistoa, jotka todistetusti on tarkoitettu vietäviksi kolmansiin
maihin, edellyttäen, että ne ovat asianmukaisesti sellaisiksi tun
nistettavissa ja pidetään riittävästi erillään.

Erityisesti tunnistamista ja eristämistä koskevat toimenpiteet en
simmäisen alakohdan soveltamiseksi toteutetaan 19 artiklan 2
kohdassa tarkoitettua menettelyä noudattaen.

2 artikla
Määritelmät
(27)

(28)

Tämän direktiivin täytäntöönpanemiseksi tarvittavista toi
menpiteistä olisi päätettävä menettelystä komissiolle siir
rettyä täytäntöönpanovaltaa käytettäessä 28 päivänä ke
säkuuta 1999 tehdyn neuvoston päätöksen 1999/468/EY
mukaisesti (1).

Tämän direktiivin ei tulisi vaikuttaa liitteessä II olevassa B
osassa mainittuihin jäsenvaltioita velvoittaviin määräai
koihin, joiden kuluessa jäsenvaltioiden on saatettava di
rektiivit osaksi kansallista lainsäädäntöä ja sovellettava
niitä,

ON ANTANUT TÄMÄN DIREKTIIVIN:

1 LUKU
SOVELTAMISALA JA MÄÄRITELMÄT

Tässä direktiivissä sovelletaan seuraavia määritelmiä:

1. ’lisäysaineistolla’ tarkoitetaan siemeniä, kasvinosia ja kaikkea
kasviaineistoa, perusrungot mukaan luettuna, jotka on tar
koitettu hedelmäkasvien lisäykseen ja tuotantoon;

2. ’hedelmäkasveilla’ tarkoitetaan kasveja, jotka on kaupan pitä
misen jälkeen tarkoitettu istutettaviksi tai uudelleen istutet
taviksi;

3. ’lajikkeella’ tarkoitetaan yhteen alimpaan tunnettuun kasvi
tieteelliseen taksoniin kuuluvaa kasviryhmää, joka voidaan

a) määritellä tietyn genotyypin tai genotyyppien yhdistel
män ominaisuuksien perusteella,

1 artikla
Soveltamisala
1.
Tämä direktiivi koskee hedelmäntuotantoon tarkoitettujen
hedelmäkasvien ja niiden lisäysaineiston pitämistä kaupan yhtei
sössä.

b) erottaa muista kasviryhmistä vähintään yhden mainitun
ominaisuuden perusteella,

c) katsoa kokonaisuudeksi sillä perusteella, että sitä voi
daan lisätä ilman että se muuttuu;
2.
Tämä direktiivi koskee liitteessä I lueteltuja sukuja ja lajeja
sekä niiden hybridejä. Lisäksi sitä sovelletaan muiden kuin liit
(1) EYVL L 184, 17.7.1999, s. 23.

4. ’kloonilla’ tarkoitetaan yksittäisen kasvin kasvullisesti lisättyä,
geneettisesti yhtenäistä jälkeläistä;
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5. ’lähtöaineistolla’ tarkoitetaan lisäysaineistoa, joka
a) on tuotettu yleisesti hyväksytyillä menetelmillä lajikkeen
tunnistettavuuden ylläpitoa varten, mukaan lukien asi
aan kuuluvat hedelmäntuotantoon liittyvät ominaisuu
det, sekä tautien leviämisen estämistä varten,

L 267/11

b) hedelmäkasveja, jotka:

i) on saatu suoraan varmennetusta aineistosta tai pe
rus- tai lähtöaineistosta;

ii) on tarkoitettu hedelmien tuottamiseen;
b) on tarkoitettu perusaineiston tai varmennetun aineiston,
lukuun ottamatta hedelmäkasveja, tuottamiseen,
c) täyttää kyseisen lajin perusaineistoa koskevat 4 artiklan
mukaisesti esitetyt erityisvaatimukset,
d) on todettu virallisen tarkastuksen tuloksena a, b ja c
alakohdan edellytykset täyttäväksi;
6. ’perusaineistolla’ tarkoitetaan lisäysaineistoa, joka:
a) on saatu yleisesti hyväksytyillä menetelmillä lajikkeen
tunnistettavuuden ylläpitoa varten, mukaan lukien asi
aan kuuluvat hedelmäntuotantoon liittyvät ominaisuu
det, sekä tautien leviämisen estämistä varten, ja joka
polveutuu lähtöaineistosta suoraan tai kasvullisesti tun
netun vaiheiden määrän kautta,

iii) täyttävät kyseisen lajin varmennettua aineistoa kos
kevat 4 artiklan mukaisesti vahvistetut erityisvaati
mukset, ja

iv) on todettu virallisen tarkastuksen tuloksena i, ii ja iii
alakohdan edellytyksen täyttäviksi;
8. ’CAC (Conformitas Agraria Communitatis) -aineistolla’ tarkoite
taan hedelmäkasveja ja niiden lisäysaineistoa, jotka

a) ovat lajikkeeltaan tunnistettavia ja riittävän puhtaita,

b) on tarkoitettu
— lisäysaineiston tuottamiseen,

b) on tarkoitettu varmennetun aineiston tuotantoon,
— hedelmäkasvien tuottamiseen, ja/tai
c) täyttää kyseisen lajin perusaineistoa koskevat 4 artiklan
mukaisesti esitetyt erityisvaatimukset,
d) on todettu virallisen tarkastuksen tuloksena a, b ja c
alakohdan edellytykset täyttäväksi;

— hedelmien tuottamiseen,
c) täyttävät CAC-aineistoa koskevat 4 artiklan mukaisesti
vahvistetut erityisvaatimukset;

7. ’varmennetulla aineistolla’ tarkoitetaan
a) lisäysaineistoa, joka
i) on saatu kasvullisesti suoraan perusaineistosta tai
lähtöaineistosta tai jos sitä on tarkoitus käyttää pe
rusrunkojen tuotantoon, perusrunkojen perus- tai
varmennetusta aineistosta saaduista varmennetuista
siemenistä;
ii) on tarkoitettu hedelmäkasvien tuottamiseen;
iii) täyttää kyseisen lajin varmennettua aineistoa koske
vat 4 artiklan mukaisesti vahvistetut erityisvaatimuk
set, ja
iv) on todettu virallisen tarkastuksen tuloksena i, ii ja iii
alakohdan edellytykset täyttäviksi;

9. ’toimittajalla’ tarkoitetaan luonnollista henkilöä tai oikeus
henkilöä, joka harjoittaa ammattimaisesti ainakin yhtä seu
raavista hedelmäkasveihin ja niiden lisäysaineistoon liitty
vistä toiminnoista: lisäys, tuotanto, ylläpito ja/tai käsittely,
tuonti sekä pitäminen kaupan;
10. ’kaupan pitämisellä’ tarkoitetaan lisäysaineiston tai hedelmä
kasvien myyntiä, pitämistä myyntitarkoituksessa, myyntiin
tarjoamista sekä luovuttamista, toimittamista tai siirtoa kol
mansille vastiketta vastaan tai vastikkeetta kaupallisessa
hyödyntämistarkoituksessa;
11. ’vastuussa olevalla virallisella toimielimellä’ tarkoitetaan
a) jäsenvaltion asettamaa tai nimeämää kansallisen hallituk
sen valvonnassa olevaa viranomaista, joka on vastuussa
lisäysaineiston ja hedelmäkasvien laatuun liittyvistä ky
symyksistä,
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b) mitä tahansa valtion viranomaista, joka on asetettu
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tästä aineistosta valmistetut elintarvikkeet tai rehu on hyväksytty
kyseisen asetuksen mukaisesti.

— kansallisella tasolla, tai

— alueellisella tasolla kansallisten viranomaisten val
vonnassa kyseisen jäsenvaltion lainsäädännön asetta
missa rajoissa;

4.
Sen estämättä, mitä 1 kohdassa säädetään, jäsenvaltiot
voivat antaa oman alueensa toimittajille luvan saattaa markki
noille asianmukaisia määriä lisäysaineistoa ja hedelmäkasveja,
jotka on tarkoitettu

a) kokeisiin tai tieteellisiin tarkoituksiin;
12. ’virallisella tarkastuksella’ tarkoitetaan vastuussa olevan viral
lisen toimielimen suorittamaa tai sen vastuulla suoritettua
tarkastusta;

13. ’erällä’ tarkoitetaan yhden tuotteen tiettyä yksikkömäärää,
joka voidaan tunnistaa koostumuksensa ja alkuperänsä ta
salaatuisuuden perusteella.

2 LUKU

b) valintatyöhön; tai

c) geneettisen monimuotoisuuden säilyttämiseen.

Ehdot, joiden täyttyessä jäsenvaltiot voivat myöntää tällaisen
luvan, voidaan hyväksyä 19 artiklan 2 kohdassa tarkoitettua
menettelyä noudattaen.

LISÄYSAINEISTOON JA HEDELMÄKASVEIHIN
SOVELLETTAVAT VAATIMUKSET

3 artikla
Markkinoille saattamista koskevat yleiset vaatimukset
1.
Lisäysaineistoa ja hedelmäkasveja voidaan pitää kaupan
ainoastaan, jos

a) lisäysaineisto on virallisesti varmennettu lähtöaineistoksi, pe
rusaineistoksi tai varmennetuksi aineistoksi tai se täyttää
CAC-aineistolle asetettavat ehdot;

4 artikla
Sukuja ja lajeja koskevat erityisvaatimukset
Kullekin liitteessä I tarkoitetulle suvulle tai lajille vahvistetaan
19 artiklan 3 kohdassa tarkoitettua menettelyä noudattaen eri
tyisvaatimukset, joissa määritetään,

a) vaatimukset, jotka CAC-aineiston on täytettävä erityisesti
käytettävän lisäysmenetelmän ja kasvuston puhtauden, kas
vien terveyden sekä lajikeominaisuuksien osalta, lukuun ot
tamatta perusrunkoja, joiden aineisto ei kuulu lajikkeisiin;

b) hedelmäkasvit ovat virallisesti varmennettu varmennetuksi
aineistoksi tai ne täyttävät CAC-aineistolle asetettavat ehdot.

2.
Lisäysaineisto ja hedelmäkasvit, jotka koostuvat direktiivin
2001/18/EY 2 artiklan 1 ja 2 kohdassa tarkoitetusta geneetti
sesti muunnellusta organismista, saatetaan markkinoille ainoas
taan, jos geneettisesti muunneltu organismi on hyväksytty ky
seisen direktiivin tai asetuksen (EY) N:o 1829/2003 nojalla.

3.
Jos lisäysaineistosta tai hedelmäkasveista saatavia tuotteita
aiotaan käyttää asetuksen (EY) N:o 1829/2003 3 artiklan sovel
tamisalaan kuuluvana elintarvikkeena tai elintarvikkeen aineso
sana tai 15 artiklan soveltamisalaan kuuluvana rehuna tai rehun
ainesosana, asianomainen lisäysaineisto ja hedelmäkasvit saa
daan saattaa markkinoille ainoastaan sillä edellytyksellä, että

b) vaatimukset, jotka lähtö- ja perusaineiston sekä varmennetun
aineiston on täytettävä laadun, (mukaan lukien lähtö- ja pe
rusaineiston osalta lajikkeen ja soveltuvissa tapauksissa kloo
nin tunnistettavuuden ylläpitämisessä käytetyt menetelmät,
myös asian kannalta merkitykselliset hedelmäntuotantoon
liittyvät ominaisuudet), kasvien terveyden, käytettävien koe
menetelmien ja -järjestelyjen, käytettävän lisäysjärjestelmän
sekä lajikeominaisuuksien osalta, lukuun ottamatta perusrun
koja, joiden aineisto ei kuulu lajikkeisiin;

c) vaatimukset, jotka muiden kuin liitteessä I luokiteltujen su
kujen ja lajien tai niiden hybridien perusrunkojen ja muiden
kasvinosien on täytettävä, jos liitteessä I luetellun suvun tai
lajin tai niiden hybridien lisäysaineistoa vartetaan niihin.
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3 LUKU
TOIMITTAJIIN SOVELLETTAVAT VAATIMUKSET

L 267/13

Ensimmäistä alakohtaa ei sovelleta toimittajiin, jotka on vapau
tettu rekisteröinnistä 5 artiklan 2 kohdan mukaisesti.

5 artikla
Rekisteröinti
1.
Jäsenvaltioiden on varmistettava, että toimittajat rekisteröi
dään virallisesti tämän direktiivin mukaisen toiminnan osalta.

2.
Jäsenvaltiot voivat päättää olla soveltamatta 1 kohtaa toi
mittajiin, jotka pitävät tuotteita kaupan ainoastaan muille kuin
ammattimaisille lopullisille kuluttajille.

4.
Edellä olevan 1 kohdan soveltamista koskevat yksityiskoh
taiset säännöt voidaan antaa 19 artiklan 2 kohdassa tarkoitettua
menettelyä noudattaen.

4 LUKU
LAJIKKEEN TUNNISTETTAVUUS JA MERKITSEMINEN

3.
Edellä olevan 1 ja 2 kohdan soveltamista koskevat yksi
tyiskohtaiset säännöt voidaan antaa 19 artiklan 2 kohdassa tar
koitettua menettelyä noudattaen.

6 artikla
Erityisvaatimukset
1.
Jäsenvaltioiden on varmistettava, että lähtö- ja perusai
neisto, varmennettu aineisto ja CAC-aineisto tuotetaan sellaisten
toimittajien vastuulla, jotka ovat lisäysaineiston ja hedelmäkas
vien tuotantoa tai lisäystä harjoittavien toimittajia. Tätä varten
näiden toimittajien on

— tunnistettava aineiston laatuun vaikuttavat tuotantoprosessin
kriittiset kohdat ja valvottava niitä,

— asetettava tarkastusta varten saataville vastuussa olevan viral
lisen toimielimen pyynnöstä tiedot ensimmäisessä luetelma
kohdassa tarkoitetusta valvonnasta,

7 artikla
Lajikkeen tunnistettavuus
1.
Hedelmäkasvien ja niiden lisäysaineiston lajikkeet on il
moitettava pidettäessä niitä kaupan. Jos perusrunkoaineisto ei
kuulu mihinkään lajikkeeseen, on kyseinen laji tai lajihybridi
ilmoitettava.

2.
Lajikkeiden, jotka 1 kohdan mukaisesti on ilmoitettava, on
oltava

a) uusien lajikkeiden suojaamista koskevien säännösten mukai
sesti oikeudellisesti suojattuja kasvinjalostajanoikeudella;

b) virallisesti rekisteröityjä tämän artiklan 4 kohdan mukaisesti;
tai

— tarvittaessa otettava näytteitä laboratoriossa tehtäviä analyy
sejä varten ja
c) yleisesti tunnettuja; lajike katsotaan yleisesti tunnetuksi, jos
— varmistettava, että lisäysaineistoerät ovat selvästi tunnistetta
vissa tuotannon aikana.

2.
Jäsenvaltioiden on varmistettava, että jos toimittajan ti
loissa esiintyy haitallista organismia, joka mainitaan direktiivin
2000/29/EY liitteessä tai jota tarkoitetaan tämän direktiivin 4 ar
tiklan mukaisesti laadituissa erityisvaatimuksissa näiden erityis
vaatimusten mukaista sallittua tasoa enemmän, toimittaja rapor
toi siitä viipymättä vastuussa olevalle viralliselle toimielimelle
direktiivissä 2000/29/EY säädetyistä raportointivelvollisuuksista
huolimatta ja toteuttaa kaikki kyseisen toimielimen vaatimat
toimenpiteet.

3.
Jäsenvaltioiden on varmistettava, että kun lisäysaineistoa
tai hedelmäkasveja pidetään kaupan, toimittajien on säilytettävä
myyntiä ja hankintaa koskevat tiedot vähintään kolmen vuoden
ajan.

i) se on virallisesti rekisteröity toisessa jäsenvaltiossa,

ii) siitä on tehty virallista rekisteröintiä koskeva hakemus
toisessa jäsenvaltiossa, tai jos siitä on tehty a kohdassa
mainittu kasvinjalostajan oikeutta koskeva hakemus, tai

iii) sitä on jo pidetty kaupan ennen 30 päivää syyskuuta
2012 asianomaisen jäsenvaltion tai muun jäsenvaltion
alueella edellyttäen, että sillä on olemassa virallisesti tun
nustettu kuvaus.
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Edellä olevan 1 kohdan mukainen viittaus voidaan myös
tehdä sellaisen lajikkeen osalta, jolla ei ole varsinaista merki
tystä kaupallisen viljelytuotannon kannalta edellyttäen, että
lajikkeella on virallisesti tunnustettu kuvaus ja lisäysaineistoa
ja hedelmäkasveja pidetään kaupan CAC-aineistona asian
omaisen jäsenvaltion alueella ja ne ovat tunnistettavissa tä
män säännöksen mukaisesta merkinnästä ja/tai asiakirjasta.

3.
Kukin lajike on, jos mahdollista, nimettävä samoin kai
kissa jäsenvaltioissa täytäntöönpanotoimenpiteiden mukaisesti,
jotka voidaan hyväksyä 19 artiklan 2 kohdassa tarkoitettua me
nettelyä noudattaen tai niiden puuttuessa kansainvälisesti hyväk
syttyjen ohjeiden mukaisesti.
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6.
Jäljempänä 19 artiklan 2 kohdassa tarkoitettua menettelyä
noudattaen voidaan

— luoda järjestelmä, jolla lajikkeet, lajit tai lajihybridit ilmoi
tetaan jäsenvaltioiden vastuussa oleville virallisille toimieli
mille,

— päättää yleisen lajikeluettelon laatimisesta ja julkaisemisesta.

8 artikla
Erän kokoonpano ja tunnistettavuus

4.
Lajikkeet voidaan rekisteröidä virallisesti, jos ne on todettu
tiettyjen virallisesti hyväksyttyjen vaatimusten mukaisiksi ja jos
niistä on olemassa viralliset kuvaukset. Ne voidaan rekisteröidä
virallisesti myös, jos niiden aineistoa on jo pidetty kaupan en
nen 30 päivää syyskuuta 2012 kyseisen jäsenvaltion alueella ja
jos lajikkeille on olemassa viralliset tunnustetut kuvaukset.

Geneettisesti muunneltu lajike voidaan rekisteröidä virallisesti
ainoastaan, jos geneettisesti muunneltu organismi, josta lajike
koostuu, on hyväksytty direktiivin 2001/18/EY tai asetuksen
(EY) N:o 1829/2003 mukaisesti.

1.
Hedelmäkasvit ja niiden lisäysaineisto on pidettävä toisis
taan erillään sekä kasvu- että nostovaiheessa samoin kuin otet
taessa emoaineistosta varttamisoksia.

2.
Jos eri alkuperää olevia hedelmäkasveja ja niiden lisäysai
neistoja yhdistetään tai sekoitetaan keskenään pakkaamisen, va
rastoinnin, kuljetuksen tai toimitusten aikana, toimittajan on
pidettävä kirjaa seuraavista tiedoista: erän kokoonpano sekä
kunkin sen osan alkuperä.

9 artikla
Jos hedelmäkasveista tai lisäysaineistosta valmistetut tuotteet on
tarkoitettu käytettäväksi asetuksen (EY) N:o 1829/2003 3 artik
lan soveltamisalaan kuuluvana elintarvikkeena tai elintarvikkeen
osana tai 15 artiklan soveltamisalaan kuuluvana rehuna tai re
hun ainesosana, kyseinen lajike on rekisteröitävä virallisesti ai
noastaan, jos tästä aineistosta valmistetut elintarvikkeet tai rehu
on hyväksytty kyseisen asetuksen mukaisesti.

5.
Edellä 4 kohdassa tarkoitetulle viralliselle rekisteröinnille
asetettavat vaatimukset vahvistetaan 19 artiklan 2 kohdassa tar
koitettua menettelyä noudattaen, ottaen huomioon nykyinen
tieteellinen ja tekninen osaaminen, ja vaatimuksiin sisältyvät:

a) viralliselle rekisteröinnille asetettavat edellytykset erityisesti
erotettavuuden, pysyvyyden ja riittävän yhtenäisyyden osalta;

b) ominaisuudet, joihin eri lajien tutkimusten on vähintään
kohdistuttava;

Merkitseminen
1.
Hedelmäkasveja ja niiden lisäysaineistoa saa pitää kaupan
ainoastaan riittävän tasalaatuisina erinä ja jos ne

a) hyväksytään CAC-aineistoksi ja varustetaan asiakirjalla, jonka
toimittaja on laatinut noudattaen 4 artiklan mukaisesti vah
vistettuja erityisvaatimuksia. Jos asiakirja sisältää virallisen il
moituksen, sen on erotuttava selvästi asiakirjan muusta sisäl
löstä; tai

b) hyväksytään lähtö- tai perusaineistoksi taikka varmennetuksi
aineistoksi ja vastuussa oleva virallinen toimielin varmentaa
ne sellaiseksi noudattaen 4 artiklan mukaisesti vahvistettuja
erityisvaatimuksia.

Hedelmäkasvien ja/tai niiden lisäysaineiston merkitsemistä
ja/tai sulkemista sekä pakkaamista koskevat vaatimukset voi
daan määritellä täytäntöönpanotoimenpiteissä, jotka hyväk
sytään 19 artiklan 3 kohdassa tarkoitettua menettelyä nou
dattaen.

c) tutkimusten suorittamiselle asetettavat vähimmäisvaatimuk
set;

d) lajikkeen virallisen rekisteröinnin enimmäisvoimassaoloaika.

2.
Vaadituksi päällysmerkinnäksi, jota 1 kohdassa tarkoite
taan, riittävät asianmukaiset tiedot tuotteesta, kun kyseessä on
hedelmäkasvien ja niiden lisäysaineiston vähittäismyynti muille
kuin ammattimaisille lopullisille käyttäjille.
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3.
Kun on kyse geneettisesti muunnellun lajikkeen lisäysai
neistosta tai hedelmäkasvista, aineistoon tämän direktiivin sään
nösten mukaisesti kiinnitetyssä tai sen mukana seuraavassa vi
rallisessa tai muussa etiketissä ja asiakirjassa on selkeästi mainit
tava, että lajiketta on muunneltu geneettisesti, ja geneettisesti
muunnellut organismit on yksilöitävä.

5 LUKU
POIKKEUKSET

10 artikla
Paikallinen kauppa
1.

Jäsenvaltiot voivat vapauttaa:

a) noudattamasta 9 artiklan 1 kohtaa ne pientuottajat, joiden
hedelmäkasvien ja niiden lisäysaineiston tuotannon ja myyn
nin on tarkoitus palvella paikallisilla markkinoilla sellaisten
henkilöiden lopullista käyttöä, jotka eivät ammattimaisesti
toimi kasvintuotannossa (paikallinen kauppa);

b) jäljempänä 13 artiklassa säädetyistä valvonnasta ja virallisesta
tarkastuksesta vapautuksen saaneiden henkilöiden tuottamien
hedelmäkasvien ja niiden lisäysaineiston paikallisen kaupan.

2.
Noudattaen 19 artiklan 2 kohdassa tarkoitettua menettelyä
voidaan täytäntöönpanosta hyväksyä yksityiskohtaiset säännöt,
jotka koskevat tämän artiklan 1 kohdassa tarkoitettujen vapau
tusten muita, erityisesti pienten tuottajien ja paikallisten mark
kinoiden käsitteisiin liittyviä edellytyksiä sekä näihin edellytyk
siin liittyviä menettelyjä.
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osin, yhteisössä tuotettuja tämän direktiivin vaatimukset ja edel
lytykset täyttäviä hedelmäkasveja ja niiden lisäysaineistoja kai
kilta näiltä osin.

2.
Jäsenvaltiot voivat ennen 1 kohdassa tarkoitetun päätök
sen tekemistä 31 päivään joulukuuta 2010 soveltaa kolmansista
maista tapahtuvaan hedelmäkasvien ja niiden lisäysaineiston
tuontiin edellytyksiä, jotka vastaavat vähintään 4 artiklan mu
kaisesti hyväksytyissä erityisvaatimuksissa joko väliaikaisesti tai
pysyvästi määriteltyjä edellytyksiä, sanotun kuitenkaan rajoitta
matta direktiivin 2000/29/EY säännösten soveltamista. Jos näitä
edellytyksiä ei ole vahvistettu mainituissa erityisvaatimuksissa,
tuontiin on sovellettava edellytyksiä, jotka vastaavat vähintään
kyseisessä jäsenvaltiossa tapahtuvaan tuotantoon sovellettavia
edellytyksiä.

Tämän kohdan ensimmäisessä alakohdassa tarkoitettua päivää
voidaan ennen tämän artiklan 1 kohdassa tarkoitetun päätöksen
tekemistä siirtää myöhäisemmäksi kolmansien maiden osalta
19 artiklan 2 kohdassa tarkoitettua menettelyä noudattaen.

Hedelmäkasveja ja niiden lisäysaineistoja, jotka jäsenvaltio tuo
maahan ensimmäisen alakohdan mukaisesti tekemänsä päätök
sen perusteella, eivät koske 1 kohdassa tarkoitettuja seikkoja
koskevat rajoitukset pidettäessä niitä kaupan toisessa jäsenval
tiossa.

7 LUKU
VALVONTATOIMENPITEET

13 artikla
Virallinen tarkastus
11 artikla
Väliaikaiset vaikeudet toimituksessa
Jos tässä direktiivissä säädetyt vaatimukset täyttävien hedelmä
kasvien ja niiden lisäysaineiston saannissa on luonnonkatastro
feista tai ennakoimattomista olosuhteista johtuvia väliaikaisia
vaikeuksia, voidaan 19 artiklan 2 kohdassa artiklassa tarkoitet
tua menettelyä noudattaen toteuttaa toimenpiteet lievemmät
vaatimukset täyttävien hedelmäkasvien ja niiden lisäysaineiston
pitämisestä kaupan.

6 LUKU
KOLMANSISSA MAISSA TUOTETUT LISÄYSAINEISTOT JA
HEDELMÄKASVIT

1.
Jäsenvaltioiden on huolehdittava, että hedelmäkasveja ja
niiden lisäysaineistoa tuotettaessa ja pidettäessä kaupan ne tar
kastetaan virallisesti, jotta varmistetaan tämän direktiivin vaati
musten ja edellytysten noudattaminen. Tätä varten vastuussa
olevalla virallisella toimielimellä on oltava vapaa pääsy toimitta
jien tilojen kaikkiin osiin kaikkina asianmukaisina aikoina.

2.
Vastuussa olevat viralliset toimielimet voivat kansallisen
lainsäädännön mukaisesti siirtää tässä direktiivissä tarkoitetut
tehtävänsä alaisenaan ja valvonnassaan suoritettavaksi jollekin
julkis- tai yksityisoikeudelliselle oikeushenkilölle, joka virallisesti
hyväksyttyjen sääntöjensä mukaan hoitaa yksinomaan julkisia
tehtäviä, jos tämä oikeushenkilö tai sen jäsenet eivät saa mitään
henkilökohtaista etua toteuttamistaan toimenpiteistä.

12 artikla
1.
Noudattaen 19 artiklan 2 kohdassa tarkoitettua menettelyä
päätetään, vastaavatko hedelmäkasvit ja niiden lisäysaineistot,
jotka tuotetaan kolmannessa maassa ja joista on samat takeet
toimittajan velvoitteita, tunnistettavuutta, ominaisuuksia, kasvien
terveyttä, kasvualustaa, pakkaamista, tarkastusta koskevia yksi
tyiskohtaisia sääntöjä, merkitsemistä ja sulkemista koskevilta

Jäljempänä 19 artiklan 2 kohdassa tarkoitettua menettelyä nou
dattaen voidaan hyväksyä muu vastuussa olevan virallisen toi
mielimen puolesta asetettu mainitun toimielimen alaisena ja
valvonnassa toimiva oikeushenkilö, jos tämä oikeushenkilö ei
saa mitään henkilökohtaista etua toteuttamistaan toimenpiteistä.
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Jäsenvaltioiden on ilmoitettava komissiolle vastuussa olevat vi
ralliset toimielimensä. Komissio toimittaa nämä tiedot edelleen
muille jäsenvaltioille.

5.
Yhteisö voi myöntää rahoitusta 2 ja 3 kohdassa säädetty
jen testien ja kokeiden toteuttamiseksi.

3.
Yksityiskohtaiset säännöt 1 kohdan soveltamisesta anne
taan 19 artiklan 2 kohdassa tarkoitettua menettelyä noudattaen.
Näiden sääntöjen on oltava oikeasuhtaiset asianomaisen aineis
ton luokkaan nähden.

Yhteisön rahoitus toteutetaan budjettivallan käyttäjän päättä
mien vuosittaisten määrärahojen rajoissa.

14 artikla
Yhteisön suorittama valvonta
1.
Hedelmäkasveja tai niiden lisäysaineistoa, myös kasvien
terveyttä, koskevien tämän direktiivin vaatimusten ja edellytys
ten noudattamisen varmistamiseksi jäsenvaltioissa on suoritet
tava näytteiden perusteella kokeita tai tarvittaessa testejä. Komis
sio voi pyytää jäsenvaltioiden ja komission edustajia tarkasta
maan kokeet.

2.
Yhteisössä on tämän direktiivin pakollisten tai valinnaisten
säännösten mukaisesti, mukaan lukien kasvien terveyttä koske
vat säännökset, markkinoille saatetuista hedelmäkasveista ja nii
den lisäysaineistosta otettujen näytteiden jälkitarkastusta varten
suoritettava pistokokein yhteisön vertailutestejä ja -kokeita. Ver
tailutestit ja -kokeet voivat koskea seuraavia:

— kolmansissa maissa tuotetut hedelmäkasvit tai niiden lisäys
aineisto,

6.
Testit ja kokeet, joille voidaan myöntää yhteisön rahoi
tusta, ja kyseisen rahoituksen myöntämistä koskevat yksityis
kohtaiset säännöt vahvistetaan 19 artiklan 2 kohdassa tarkoitet
tua menettelyä noudattaen.

7.
Ainoastaan valtion viranomaiset tai valtion vastuulla toi
mivat oikeushenkilöt voivat suorittaa 2 ja 3 kohdassa säädettyjä
testejä ja kokeita.

15 artikla
Yhteisön suorittamat tarkastukset jäsenvaltioissa
1.
Komission asiantuntijat voivat yhteistyössä jäsenvaltioiden
vastuussa olevien virallisten toimielinten kanssa tarvittaessa suo
rittaa tarkastusta paikalla tämän direktiivin yhdenmukaisen so
veltamisen varmistamiseksi ja erityisesti sen tarkistamiseksi, täyt
tävätkö toimittajat tosiasiallisesti tämän direktiivin vaatimukset.
Jäsenvaltion, jonka alueella tarkastus suoritetaan, on annettava
asiantuntijalle kaikki tehtävän suorittamisessa tarvittava apu. Ko
missio ilmoittaa jäsenvaltioille tarkastuksen tulokset.

— luonnonmukaiseen maatalouteen soveltuvat hedelmäkasvit
tai niiden lisäysaineisto,
2.
Yksityiskohtaiset säännöt 1 kohdan soveltamiseksi anne
taan 19 artiklan 2 kohdassa tarkoitettua menettelyä noudattaen.
— geneettisen monimuotoisuuden säilyttämistoimenpiteiden
yhteydessä kaupan pidetyt hedelmäkasvit tai niiden lisäysai
neisto.
16 artikla
Jäsenvaltioiden toteuttamat seurantatoimet
3.
Edellä 2 kohdassa tarkoitettuja vertailutestejä ja -kokeita
on käytettävä hedelmäkasvien tai niiden lisäysaineiston teknisten
tarkastusmenetelmien yhdenmukaistamiseksi sekä niiden edelly
tysten täyttymisen tarkistamiseksi, joiden mukaista aineiston on
oltava.

4.
Komissio päättää vertailutestien ja -kokeiden suorittami
seksi tarvittavista järjestelyistä noudattaen 19 artiklan 2 koh
dassa tarkoitettua menettelyä. Komissio ilmoittaa 19 artiklan 2
kohdassa tarkoitetulle komitealle testien ja kokeiden ja niiden
tulosten teknisistä järjestelyistä. Mahdollisista kasvien terveyteen
liittyvistä ongelmista komissio ilmoittaa pysyvälle kasvinsuojelu
komitealle.

1.
Jäsenvaltioiden on huolehdittava, että niiden alueella tuo
tetut, kaupan pidettäviksi tarkoitetut hedelmäkasvit ja niiden
lisäysaineisto ovat tämän direktiivin vaatimusten mukaiset.

2.
Jos 13 artiklassa tarkoitetussa virallisessa tarkastuksessa tai
14 artiklassa tarkoitetuissa kokeissa todetaan, että hedelmäkasvit
tai niiden lisäysaineisto eivät täytä tämän direktiivin vaatimuksia,
jäsenvaltion vastuussa olevan virallisen toimielimen on toteutet
tava asianmukaiset toimenpiteet sen varmistamiseksi, että ne
ovat tämän direktiivin säännösten mukaiset, tai jos se ei ole
mahdollista, kiellettävä kyseisten hedelmäkasvien tai niiden li
säysaineiston pitäminen kaupan yhteisössä.
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3.
Jos todetaan, että tietyn toimittajan kaupan pitämät hedel
mäkasvit ja niiden lisäysaineisto eivät ole tämän direktiivin vaa
timusten ja edellytysten mukaiset, kyseisen jäsenvaltion on huo
lehdittava, että tätä toimittajaa vastaan toteutetaan asianmukai
set toimenpiteet. Jos toimittajaa kielletään pitämästä kaupan
hedelmäkasveja ja niiden lisäysaineistoa, jäsenvaltion on annet
tava tästä tieto komissiolle ja jäsenvaltioiden toimivaltaisille kan
sallisille toimielimille.

3.
Jos tähän kohtaan viitataan,
1999/468/EY 5 ja 7 artiklaa.

4.
Toimenpiteet, jotka toteutetaan 3 kohdan mukaisesti, on
peruutettava heti, kun riittävällä varmuudella voidaan osoittaa,
että toimittajan kaupan pidettäväksi tarkoitetut hedelmäkasvit ja
niiden lisäysaineisto täyttävät tulevaisuudessa tämän direktiivin
vaatimukset ja edellytykset.

4.

sovelletaan

päätöksen

Päätöksen 1999/468/EY 5 artiklan 6 kohdassa tarkoitetuksi
määräajaksi vahvistetaan kolme kuukautta.

Komitea vahvistaa työjärjestyksensä.

20 artikla
Saattaminen osaksi kansallista lainsäädäntöä

8 LUKU
YLEISET JA LOPPUSÄÄNNÖKSET

17 artikla
Vapaata liikkuvuutta koskeva lauseke
1.
Tämän direktiivin vaatimukset ja edellytykset täyttäviä he
delmäkasveja ja niiden lisäysaineistoja eivät koske muut kuin
tässä direktiivissä säädetyt toimittajaa, kasvien terveyttä, kasvu
alustaa ja tarkastuksen yksityiskohtaisia sääntöjä koskevat kau
pan pitämisen rajoitukset.

1.
Jäsenvaltioiden on annettava ja julkaistava 1 artiklan 2 ja 3
kohdan, 2, 3, 5 ja 6 artiklan, 7 artiklan 2, 3 ja 4 kohdan,
9 artiklan 3 kohdan, 12 artiklan 2 kohdan, 13 artiklan 1 koh
dan sekä 16 ja 21 artiklan noudattamisen edellyttämät lait,
asetukset ja hallinnolliset määräykset viimeistään 31 päivänä
maaliskuuta 2010. Niiden on viipymättä toimitettava komis
siolle kirjallisina nämä säännökset sekä kyseisiä säännöksiä ja
tätä direktiiviä koskeva vastaavuustaulukko.

Jäsenvaltioiden on sovellettava näitä säännöksiä 30 päivästä
syyskuuta 2012.
2.
Jäsenvaltioiden on pidättäydyttävä asettamasta liitteessä I
tarkoitettujen sukujen ja lajien lisäysaineiston ja hedelmäkasvien
kaupan pitämiselle tiukempia edellytyksiä tai rajoituksia kuin ne,
jotka vahvistetaan tässä direktiivissä tai 4 artiklan mukaisesti
vahvistetuissa erityisvaatimuksissa tai jotka ovat olemassa 28 päi
vänä huhtikuuta 1992, tapauksesta riippuen.

18 artikla

2.
Näissä jäsenvaltioiden antamissa säädöksissä on viitattava
tähän direktiiviin tai niihin on liitettävä tällainen viittaus, kun ne
virallisesti julkaistaan. Niissä on myös mainittava, että voimassa
oleviin lakeihin, asetuksiin ja hallinnollisiin määräyksiin sisälty
viä viittauksia tällä direktiivillä kumottuihin direktiiveihin pide
tään viittauksina tähän direktiiviin. Jäsenvaltioiden on säädettävä
siitä, miten viittaukset ja maininnat tehdään.

Liitteiden muuttaminen ja mukauttaminen
Komissio voi 19 artiklan 3 kohdassa tarkoitettua menettelyä
noudattaen muuttaa liitettä I sen mukauttamiseksi nykyisen tie
teellisen ja teknisen osaamisen kehitykseen.

3.
Jäsenvaltioiden on toimitettava tässä direktiivissä tarkoite
tuista kysymyksistä antamansa keskeiset kansalliset säännökset
kirjallisina komissiolle.

19 artikla
Komitea

21 artikla

1.
Komissiota avustaa hedelmäkasvisukuihin ja -lajeihin kuu
luvia kasveja ja niiden lisäysaineistoa käsittelevä pysyvä komitea,
jäljempänä ’komitea’.

Siirtymätoimenpiteet

2.
Jos tähän kohtaan viitataan,
1999/468/EY 4 ja 7 artiklaa.

sovelletaan

päätöksen

Päätöksen 1999/468/EY 4 artiklan 3 kohdassa tarkoitetuksi
määräajaksi vahvistetaan yksi kuukausi.

Jäsenvaltiot voivat 31 päivään joulukuuta 2018 saakka sallia
alueellaan sellaisten lisäysaineiston ja hedelmäkasvien kaupan
pitäminen, jotka on otettu emokasveista, jotka ovat olleet ole
massa ennen 30 päivää syyskuuta 2012 ja jotka on virallisesti
varmennettu tai jotka täyttävät CAC-aineistolle asetettavat ehdot
ennen 31 päivää joulukuuta 2018. Kaupan pidettäessä tällaisen
lisäysaineiston ja hedelmäkasvien on oltava tunnistettavissa tä
män artiklan mukaisesta merkinnästä ja/tai asiakirjasta. Lisäysai
neistoa ja hedelmäkasveja voidaan pitää kaupan 31 päivän jou
lukuuta 2018 jälkeen, jos tämän direktiivin vaatimukset täytty
vät.
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22 artikla
Kumoaminen
1.
Kumotaan direktiivi 92/34/ETY 30 päivästä syyskuuta 2012 alkaen, sellaisena kuin se on muutettuna
liitteessä II olevassa A osassa luetelluilla säädöksillä, sanotun kuitenkaan rajoittamatta jäsenvaltioiden vel
voitteita, jotka liittyvät liitteessä II olevassa B osassa vahvistettuihin direktiivien kansallisen lain osaksi
saattamisen ja soveltamisen määräaikoihin.
2.
Viittauksia kumottuun direktiiviin pidetään viittauksina tähän direktiiviin liitteessä III olevan vastaa
vuustaulukon mukaisesti.
23 artikla
Voimaantulo
Tämä direktiivi tulee voimaan kahdentenakymmenentenä päivänä sen jälkeen, kun se on julkaistu Euroopan
unionin virallisessa lehdessä.
24 artikla
Tämä direktiivi on osoitettu kaikille jäsenvaltioille.

Tehty Brysselissä 29 päivänä syyskuuta 2008.
Neuvoston puolesta
Puheenjohtaja
M. BARNIER

8.10.2008
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LIITE I
Luettelo suvuista ja lajeista, joihin tätä direktiiviä sovelletaan
Castanea sativa Mill.
Citrus L.
Corylus avellana L.
Cydonia oblonga Mill.
Ficus carica L.
Fortunella Swingle
Fragaria L.
Juglans regia L.
Malus Mill.
Olea europaea L.
Pistacia vera L.
Poncirus Raf.
Prunus amygdalus Batsch
Prunus armeniaca L.
Prunus avium (L.) L.
Prunus cerasus L.
Prunus domestica L.
Prunus persica (L.) Batsch
Prunus salicina Lindley
Pyrus L.
Ribes L.
Rubus L.
Vaccinium L.
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LIITE II
A OSA
Kumottu direktiivi ja sen muutokset
(22 artikla)

Neuvoston direktiivi 92/34/ETY
(EYVL L 157, 10.6.1992, s. 10)
Komission päätös 93/401/ETY
(EYVL L 177, 21.7.1993, s. 28)
Komission päätös 94/150/EY
(EYVL L 66, 10.3.1994, s. 31)
Komission päätös 95/26/EY
(EYVL L 36, 16.2.1995, s. 36)
Komission päätös 97/110/EY
(EYVL L 39, 8.2.1997, s. 22)
Komission päätös 1999/30/EY
(EYVL L 8, 14.1.1999, s. 30)
Komission päätös 2002/112/EY
(EYVL L 41, 13.2.2002, s. 44)
Neuvoston asetus (EY) N:o 806/2003
(EUVL L 122, 16.5.2003, s. 1)

Ainoastaan liitteessä II oleva 7 kohta ja liitteessä III oleva
28 kohta

Neuvoston direktiivi 2003/61/EY
(EUVL L 165, 3.7.2003, s. 23)

Ainoastaan 1 artiklan 5 kohta

Komission direktiivi 2003/111/EY
(EUVL L 311, 27.11.2003, s. 12)
Komission päätös 2005/54/EY
(EUVL L 22, 26.1.2005, s. 16)
Komission päätös 2007/776/EY
(EUVL L 312, 30.11.2007, s. 48)

B OSA
Määräajat kansallisen lainsäädännön osaksi saattamiselle ja soveltamiselle
(22 artikla)

Direktiivi

Määräaika kansallisen lainsäädännön osaksi
saattamiselle

92/34/ETY

31. joulukuuta 1992

2003/61/EY

10. lokakuuta 2003

2003/111/EY

31. lokakuuta 2004

(1)

Soveltamispäivä

31. joulukuuta 1992 (1)

Kun 4 artiklassa tarkoitettua liiteluetteloa laaditaan, on kullekin liitteessä II tarkoitetulle suvulle tai lajille vahvistettava 21 artiklassa
säädettyä menettelyä noudattaen päivä, jona 5–11, 14, 15, 17, 19 ja 24 artiklaa aletaan soveltaa (ks. direktiivin 92/34/ETY 26 artiklan
2 kohta).
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LIITE III
Vastaavuustaulukko
Direktiivi 92/34/ETY

Tämä direktiivi

1 artiklan 1 kohta

1 artiklan 1 kohta

1 artiklan 2 kohta

—

1 artiklan 3 kohta

18 artikla muutettuna

—

1 artiklan 2 ja 3 kohta

2 artikla

1 artiklan 4 kohta

3 artiklan a ja b alakohta

2 artiklan 1 ja 2 kohta

—

2 artiklan 3 ja 4 kohta

3 artiklan c–f alakohta

2 artiklan 5–8 kohta muutettuina

3 artiklan g ja h alakohta

—

3 artiklan i ja j alakohta

2 artiklan 9 ja 10 kohta muutettuina

3 artiklan k alakohdan i ja ii alakohta

2 artiklan 11 kohta

3 artiklan k alakohta osittain

13 artiklan 2 kohta muutettuna

3 artiklan l ja m alakohta

2 artiklan 12 ja 13 kohta

3 artiklan n alakohta

—

3 artiklan o alakohta

2 artiklan 14 kohta

3 artiklan p alakohta

—

4 artiklan 1 kohta

4 artikla muutettuna

4 artiklan 2 kohta

—

5 artikla

—

—

5 artikla

6 artikla

—

—

6 artikla

7 artikla

15 artikla

8 artiklan 1 ja 2 kohta

3 artiklan 1 kohdan a ja b alakohta muutettuina

—

3 artiklan 2 kohta

—

3 artiklan 3 kohta

8 artiklan 3 kohta

3 artiklan 4 kohta muutettuna

9 artiklan 1 kohta

7 artiklan 1 kohta

—

7 artiklan 2 kohta

9 artiklan 2 kohdan i ja ii alakohta

7 artiklan 3 kohdan a ja b alakohta muutettuina

9 artiklan 2 kohdan viimeinen alakohta

7 artiklan 4 kohta muutettuna

9 artiklan 3 kohta

7 artiklan 5 kohta

9 artiklan 4 kohta

—

9 artiklan 5 kohta

7 artiklan 6 kohta

9 artiklan 6 kohta

7 artiklan 7 kohta

10 artiklan 1 ja 2 kohta

8 artiklan 1 ja 2 kohta muutettuina

10 artiklan 3 kohta

—

11 artikla

9 artikla muutettuna

12 artikla

10 artikla

13 artikla

11 artikla muutettuna
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Tämä direktiivi

14 artikla

17 artiklan 1 kohta

15 artikla

17 artiklan 2 kohta muutettuna

16 artikla

12 artikla

17 artikla

13 artiklan 1 kohta muutettuna

18 artikla

13 artiklan 3 kohta muutettuna

19 artiklan 1 kohta

16 artiklan 2 kohta

19 artiklan 2 kohta

16 artiklan 3 kohta

19 artiklan 3 kohta

16 artiklan 4 kohta

20 artikla

14 artikla

21 artiklan 1 ja 2 kohta

19 artiklan 1 ja 2 kohta

21 artiklan 3 kohta

19 artiklan 4 kohta

22 artiklan 1 ja 2 kohta

19 artiklan 1 ja 3 kohta

23 artikla

—

24 artiklan 1 kohta

16 artiklan 1 kohta

24 artiklan 2 kohta

—

25 artikla

—

26 artikla

20 artikla

—

21 artikla

—

22 artikla

—

23 artikla

27 artikla

24 artikla

Liite I

—

Liite II

Liite I

—

Liitteet II ja III

8.10.2008

FI

Euroopan unionin virallinen lehti

L 267/23

II
(EY:n ja Euratomin perustamissopimuksia soveltamalla annetut säädökset, joiden julkaiseminen ei ole pakollista)

PÄÄTÖKSET

NEUVOSTO
NEUVOSTON PÄÄTÖS,
tehty 22 päivänä heinäkuuta 2008,
Euroopan yhteisöjen ja niiden jäsenvaltioiden sekä Kazakstanin tasavallan kumppanuus- ja
yhteistyösopimukseen Bulgarian tasavallan ja Romanian Euroopan unioniin liittymisen huomioon
ottamiseksi liitettävän pöytäkirjan allekirjoittamisesta ja väliaikaisesta soveltamisesta
(2008/777/EY)
EUROOPAN UNIONIN NEUVOSTO, joka

ottaa huomioon Euroopan yhteisön perustamissopimuksen ja
erityisesti sen 44 artiklan 2 kohdan, 47 artiklan 2 kohdan
viimeisen virkkeen, 55 artiklan, 57 artiklan 2 kohdan, 71 artik
lan, 80 artiklan 2 kohdan sekä 93, 94, 133 ja 181 a artiklan
yhdessä sen 300 artiklan 2 kohdan ensimmäisen alakohdan
toisen virkkeen kanssa,

ottaa huomioon Bulgarian tasavallan ja Romanian liittymissopi
muksen ja erityisesti sen 4 artiklan 3 kohdan,

ottaa huomioon Bulgarian ja Romanian liittymisasiakirjan ja
erityisesti sen 6 artiklan 2 kohdan,

ottaa huomioon komission ehdotuksen,

sekä katsoo seuraavaa:

(1)

Neuvosto valtuutti komission 23 päivänä lokakuuta
2006 neuvottelemaan yhteisön ja sen jäsenvaltioiden
puolesta Kazakstanin tasavallan kanssa Euroopan yhtei
söjen ja niiden jäsenvaltioiden sekä Kazakstanin
tasavallan kumppanuus- ja yhteistyösopimukseen Bulga

rian tasavallan ja Romanian Euroopan unioniin liittymi
sen huomioon ottamiseksi liitettävän pöytäkirjan.

(2)

Pöytäkirja olisi allekirjoitettava Euroopan yhteisön ja sen
jäsenvaltioiden puolesta sillä edellytyksellä, että se teh
dään lopullisesti myöhemmin.

(3)

Siihen asti, kun pöytäkirjan virallisen tekemisen edellyttä
mät menettelyt on saatu päätökseen, sitä olisi sovellettava
väliaikaisesti 1 päivästä tammikuuta 2007,

ON PÄÄTTÄNYT SEURAAVAA:

1 artikla
Neuvoston puheenjohtaja oikeutetaan nimeämään yksi tai
useampi henkilö, jolla on valtuudet allekirjoittaa Euroopan yh
teisön ja sen jäsenvaltioiden puolesta Euroopan yhteisöjen ja
niiden jäsenvaltioiden sekä Kazakstanin tasavallan kumppanuusja yhteistyösopimukseen Bulgarian tasavallan ja Romanian Eu
roopan unioniin liittymisen huomioon ottamiseksi liitettävä
pöytäkirja sillä varauksella, että pöytäkirja tehdään lopullisesti
myöhemmin.

Pöytäkirjan teksti on liitetty tähän päätökseen.
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2 artikla
Pöytäkirjaa sovelletaan sen voimaantuloon saakka väliaikaisesti 1 päivästä tammikuuta 2007.

Tehty Brysselissä 22 päivänä heinäkuuta 2008.
Neuvoston puolesta
Puheenjohtaja
B. KOUCHNER

8.10.2008
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Euroopan yhteisöjen ja niiden jäsenvaltioiden sekä Kazakstanin tasavallan kumppanuus- ja
yhteistyösopimuksen
PÖYTÄKIRJA
Bulgarian tasavallan ja Romanian Euroopan unioniin liittymisen huomioon ottamiseksi

BELGIAN KUNINGASKUNTA,
BULGARIAN TASAVALTA,
TŠEKIN TASAVALTA,
TANSKAN KUNINGASKUNTA,
SAKSAN LIITTOTASAVALTA,
VIRON TASAVALTA,
HELLEENIEN TASAVALTA,
ESPANJAN KUNINGASKUNTA,
RANSKAN TASAVALTA,
IRLANTI,
ITALIAN TASAVALTA,
KYPROKSEN TASAVALTA,
LATVIAN TASAVALTA,
LIETTUAN TASAVALTA,
LUXEMBURGIN SUURHERTTUAKUNTA,
UNKARIN TASAVALTA,
MALTA,
ALANKOMAIDEN KUNINGASKUNTA,
ITÄVALLAN TASAVALTA,
PUOLAN TASAVALTA,
PORTUGALIN TASAVALTA,
ROMANIA,
SLOVENIAN TASAVALTA,
SLOVAKIAN TASAVALTA,
SUOMEN TASAVALTA,
RUOTSIN KUNINGASKUNTA,
ISON-BRITANNIAN JA POHJOIS-IRLANNIN YHDISTYNYT KUNINGASKUNTA,
jäljempänä ’jäsenvaltiot’, joita edustaa Euroopan unionin neuvosto, ja
EUROOPAN YHTEISÖ JA EUROOPAN ATOMIENERGIAYHTEISÖ,
jäljempänä ’yhteisöt’, joita edustavat Euroopan unionin neuvosto ja Euroopan komissio,
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sekä
KAZAKSTANIN TASAVALTA,
toisaalta
tässä pöytäkirjassa jäljempänä ’osapuolet’, jotka
OTTAVAT HUOMIOON Belgian kuningaskunnan, Tšekin tasavallan, Tanskan kuningaskunnan, Saksan liittotasavallan,
Viron tasavallan, Helleenien tasavallan, Espanjan kuningaskunnan, Ranskan tasavallan, Irlannin, Italian tasavallan, Kyp
roksen tasavallan, Latvian tasavallan, Liettuan tasavallan, Luxemburgin suurherttuakunnan, Unkarin tasavallan, Maltan
tasavallan, Alankomaiden kuningaskunnan, Itävallan tasavallan, Puolan tasavallan, Portugalin tasavallan, Slovenian tasa
vallan, Slovakian tasavallan, Suomen tasavallan, Ruotsin kuningaskunnan, Ison-Britannian ja Pohjois-Irlannin yhdistyneen
kuningaskunnan (Euroopan unionin jäsenvaltiot) ja Bulgarian tasavallan ja Romanian välillä Bulgarian tasavallan ja
Romanian liittymisestä Euroopan unioniin tehdyn, Luxemburgissa 25 päivänä huhtikuuta 2005 allekirjoitetun ja 1 päivästä
tammikuuta 2007 sovelletun sopimuksen määräykset,
KATSOVAT, että kahden uuden jäsenvaltion liityttyä Euroopan unioniin Kazakstanin tasavallan ja Euroopan unionin
väliset suhteet ovat uudessa tilanteessa, mikä merkitsee Kazakstanin tasavallan ja Euroopan unionin väliselle yhteistyölle
sekä uusia mahdollisuuksia että haasteita,
OTTAVAT HUOMIOON osapuolten halun varmistaa kumppanuus- ja yhteistyösopimuksen tavoitteiden ja periaatteiden
saavuttamisen ja niiden mukaisesti toimimisen,
OVAT SOPINEET SEURAAVAA:

1 artikla

4 artikla

Bulgarian tasavalta ja Romania ovat 23 päivänä tammikuuta
1995 Brysselissä allekirjoitetun ja 1 päivänä heinäkuuta 1999
voimaan tulleen Euroopan yhteisöjen ja niiden jäsenvaltioiden
sekä Kazakstanin tasavallan välisen kumppanuuden perustami
sesta tehdyn kumppanuus- ja yhteistyösopimuksen, jäljempänä
’sopimus’, osapuolia, ja kumpikin niistä hyväksyy ja ottaa mui
den yhteisön jäsenvaltioiden tavoin huomioon sopimuksen sekä
sopimuksen kanssa samanaikaisesti allekirjoitettuun päätösasia
kirjaan liitettyjen yhteisten julistusten, kirjeenvaihdon ja Kazaks
tanin tasavallan julistuksen tekstin sekä sopimuksen pöytäkirjan,
joka allekirjoitettiin 30 päivänä huhtikuuta 2004 ja tuli voimaan
1 päivänä kesäkuuta 2006.

1.
Tämä pöytäkirja tulee voimaan viimeisen hyväksymisasia
kirjan talletuspäivää seuraavan kuukauden ensimmäisenä päi
vänä.

2.
Pöytäkirjaa sovelletaan sen voimaantuloon saakka väliai
kaisesti 1 päivästä tammikuuta 2007.

5 artikla

2 artikla

1.
Sopimuksen, päätösasiakirjan ja kaikkien sen liitteenä ole
vien asiakirjojen sekä sopimukseen 30 päivänä huhtikuuta 2004
tehdyn pöytäkirjan tekstit on laadittu bulgarian ja romanian
kielellä.

Tämä pöytäkirja on erottamaton osa sopimusta.

3 artikla
1.
Yhteisöt, Euroopan unionin neuvosto jäsenvaltioiden puo
lesta ja Kazakstanin tasavalta hyväksyvät tämän pöytäkirjan
omien menettelyjensä mukaisesti.

2.
Ne ovat tämän pöytäkirjan liitteinä, ja ne ovat yhtä todis
tusvoimaisia kuin sopimuksen, päätösasiakirjan ja sen liitteenä
olevien asiakirjojen sekä sopimuksen 30 päivänä huhtikuuta
2004 tehdyn pöytäkirjan muilla kielillä laaditut tekstit.

6 artikla

2.
Osapuolet ilmoittavat toisilleen edellisessä kohdassa tarkoi
tettujen menettelyjen saattamisesta päätökseen. Hyväksymisasia
kirjat talletetaan Euroopan unionin neuvoston pääsihteeristöön.

Tämä pöytäkirja laaditaan kahtena kappaleena bulgarian, eng
lannin, espanjan, hollannin, italian, kreikan, latvian, liettuan,
maltan, portugalin, puolan, ranskan, romanian, ruotsin, saksan,
slovakin, sloveenin, suomen, tanskan, tšekin, unkarin, viron ja
kazakin kielellä, ja jokainen teksti on yhtä todistusvoimainen.
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Съставено в Брюксел на шестнадесети ceптeмври две хиляди и осма година.
Hecho en Bruselas, el dieciseis de septiembre de dos mil ocho.
V Bruselu dne šestnáctého září dva tisíce osm.
Udfærdiget i Bruxelles den sekstende september to tusind og otte.
Geschehen zu Brüssel am sechzehnten September zweitausendacht.
Kahe tuhande kaheksanda aasta septembrikuu kuueteistkümnendal päeval Brüsselis.
'Εγινε στις Βρυξέλλες, στις δέκα έξι Σεπτεμβρίου δύο χιλιάδες οκτώ.
Done at Brussels on the sixteenth day of September in the year two thousand and eight.
Fait à Bruxelles, le seize septembre deux mille huit.
Fatto a Bruxelles, addì sedici settembre duemilaotto.
Briselē, divtūkstoš astotā gada sešpadsmitajā septembrī.
Priimta du tūkstančiai aštuntų metų rugsėjo šešioliktą dieną Briuselyje.
Kelt Brüsszelben, a kétezer-nyolcadik év szeptember havának tizenhatodik napján.
Magħmul fi Brussell, fis-sittax-il jum ta’ Settembru tas-sena elfejn u tmienja.
Gedaan te Brussel, de zestiende september tweeduizend acht.
Sporządzono w Brukseli dnia szesnastego września roku dwa tysiące ósmego.
Feito em Bruxelas, em dezasseis de Setembro de dois mil e oito.
Întocmit la Bruxelles, la șaisprezece septembrie două mii opt.
V Bruseli šestnásteho septembra dvetisícosem.
V Bruslju, dne šestnajstega septembra leta dva tisoč osem.
Tehty Brysselissä kuudentenatoista päivänä syyskuuta vuonna kaksituhattakahdeksan.
Som skedde i Bryssel den sextonde september tjugohundraåtta.
Совершено в городе Брюсселе шестнадцатого сентября две тысячи и восьмого года.
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За дьржавите-членки
Por los Estados miembros
Za členské státy
For medlemsstaterne
Für die Mitgliedstaaten
Liikmesriikide nimel
Για τα κράτη μέλη
For the Member States
Pour les États membres
Per gli Stati membri
Dalīvalstu vārdā
Valstybių narių vardu
A tagállamok részéről
Għall-Istati Membri
Voor de lidstaten
W imieniu Państw Członkowskich
Pelos Estados-Membros
Pentru statele membre
Za členské štáty
Za države članice
Jäsenvaltioiden puolesta
På medlemsstaternas vägnar

За Европейската общност
Por las Comunidades Europeas
Za Evropská společenství
For De Europæiske Fællesskaber
Für die Europäischen Gemeinschaften
Euroopa ühenduste nimel
Για τις Ευρωπαϊκές Κοινότητες
For the European Communities
Pour les Communautés européennes
Per le Comunità europee
Eiropas Kopienu vārdā
Europos Bendrijų vardu
Az Európai Közösségek részéről
Għall-Komunitajiet Ewropej
Voor de Europese Gemeenschappen
W imieniu Wspólnot Europejskich
Pelas Comunidades Europeias
Pentru Comunitatea Europenă
Za Európske spoločenstvá
Za Evropske skupnosti
Euroopan yhteisöjen puolesta
På Europeiska gemenskapernas vägnar

За государства-члены

За Европейские Сообщества
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За Република Казахстан
Por la República de Kazajstán
Za Kazašskou republiku
For Republikken Kasachstan
Für die Republik Kasachstan
Kasahstani Vabariigi nimel
Για τη Δημοκρατία του Καζακστάν
For the Republic of Kazakhstan
Pour la République du Kazakhstan
Per la Repubblica del Kazakistan
Kazahstānas Republikas vārdā
Kazachstano Respublikos vardu
A Kazah Köztársaság részéről
Għar-Repubblika tal-Każakstan
Voor de Republiek Kazachstan
W imieniu Republiki Kazachstanu
Pela República do Cazaquistão
Pentru Republica Kazahstan
Za Kazašskú republiku
Za Republiko Kazahstan
Kazakstanin tasavallan puolesta
På Republiken Kazakstans vägnar
Зa Република Казахстан
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NEUVOSTON PÄÄTÖS,
tehty 2 päivänä lokakuuta 2008,
itävaltalaisen jäsenen ja varajäsenen nimeämisestä alueiden komiteaan
(2008/778/EY)
EUROOPAN UNIONIN NEUVOSTO, joka

ON PÄÄTTÄNYT SEURAAVAA:

1 artikla
ottaa huomioon Euroopan yhteisön perustamissopimuksen ja
erityisesti sen 263 artiklan,

Nimetään alueiden komiteaan jäljellä olevaksi toimikaudeksi eli
25 päivään tammikuuta 2010
a) jäseneksi:

ottaa huomioon Itävallan hallituksen ehdotuksen,
Herwig VAN STAA, Präsident des Tiroler Landtages.

sekä katsoo seuraavaa:

b) varajäseneksi:
Günther PLATTER, Landeshauptmann, Tirol.

(1)

Neuvosto teki 24 päivänä tammikuuta 2006 päätöksen
2006/116/EY (1) alueiden komitean jäsenten ja varajäsen
ten nimeämisestä 26 päivän tammikuuta 2006 ja 25 päi
vän tammikuuta 2010 väliseksi kaudeksi.

2 artikla
Tämä päätös tulee voimaan päivänä, jona se tehdään.
Tehty Luxemburgissa 2 päivänä lokakuuta 2008.

(2)

Alueiden komiteassa on vapautunut varsinaisen jäsenen
paikka Herwig VAN STAAn toimikauden päätyttyä. Vara
jäsenen paikka on vapautunut Elisabeth ZANONin toimi
kauden päätyttyä,

(1) EUVL L 56, 25.2.2006, s. 75.

Neuvoston puolesta
Puheenjohtaja
X. BERTRAND
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NEUVOSTON PÄÄTÖS,
tehty 6 päivänä lokakuuta 2008,
uuden jäsenen nimittämisestä Euroopan yhteisöjen komissioon
(2008/779/EY, Euratom)
EUROOPAN UNIONIN NEUVOSTO, joka

ON PÄÄTTÄNYT SEURAAVAA:

1 artikla
ottaa huomioon Euroopan yhteisön perustamissopimuksen ja
erityisesti sen 215 artiklan toisen kohdan,

Nimitetään Baroness Catherine Margaret ASHTON OF UPHOL
LAND komission jäseneksi kaudeksi, joka alkaa 6 päivänä loka
kuuta 2008 ja päättyy 31 päivänä lokakuuta 2009.
2 artikla

ottaa huomioon Euroopan atomienergiayhteisön perustamisso
pimuksen ja erityisesti sen 128 artiklan toisen kohdan,

Tämä päätös tulee voimaan 6 päivänä lokakuuta 2008.
3 artikla
Tämä päätös julkaistaan Euroopan unionin virallisessa lehdessä.

sekä katsoo seuraavaa:
Tehty Brysselissä 6 päivänä lokakuuta 2008.

Peter MANDELSON on 3 päivänä lokakuuta 2008 päivätyllä kir
jeellä eronnut komission jäsenen tehtävistään. Hänen tilalleen
olisi nimitettävä uusi jäsen jäljellä olevaksi toimikaudeksi,

Neuvoston puolesta
Puheenjohtaja
C. LAGARDE

HUOMAUTUS LUKIJALLE
Toimielimet ovat päättäneet, ettei niiden säädöksissä enää viitata niissä mainittujen säädösten
viimeisimpään muutokseen.
Ellei toisin mainita, julkaistuissa teksteissä mainituilla säädöksillä tarkoitetaan säädöksiä niiden
tällä hetkellä voimassa olevassa muodossa.

