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KOMISSION ASETUS (EY) N:o 1597/2002,
annettu 6 päivänä syyskuuta 2002,
neuvoston direktiivin 1999/105/EY soveltamista koskevista yksityiskohtaisista säännöistä metsänviljelyaineiston perusaineistosta laadittavien kansallisten luetteloiden muodon osalta
EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO, joka

komissio voi julkaista direktiivin 11 artiklan 1 kohdassa
tarkoitetun luettelon nimeltään ”Yhteisön luettelo
metsänviljelyaineiston tuotantoon hyväksytystä perusaineistosta”.

ottaa huomioon Euroopan yhteisön perustamissopimuksen,
ottaa huomioon metsänviljelyaineiston pitämisestä kaupan 22
päivänä joulukuuta 1999 annetun neuvoston direktiivin 1999/
105/EY (1) ja erityisesti sen 10 artiklan 3 kohdan,
sekä katsoo seuraavaa:
(1)

Direktiivin 1999/105/EY 10 artiklan 1 kohdan mukaan
kunkin jäsenvaltion on laadittava kansallinen rekisteri
alueellaan hyväksytystä eri lajien perusaineistosta.

(2)

Saman direktiivin 10 artiklan 2 kohdan mukaan jäsenvaltioiden on laadittava tiivistelmä kansallisesta rekisteristä
kansallisen luettelon muodossa ja luettelo on toimitettava
pyynnöstä komissiolle ja muille jäsenvaltioille. Kansallisten luettelojen on oltava muodoltaan yhteneviä kunkin
direktiivin 1999/105/EY 4 artiklan 2 kohdan b alakohdassa tarkoitetun ja kutakin metsänviljelyaineiston
luokkaa varten saman direktiivin 2 artiklan 1 kohdassa
täsmennetyn ”hyväksymisyksikön” osalta. Luokissa
”siemenlähde tunnettu” ja ”valikoitu” sallitaan tiivistelmä
perusaineistosta yhdellä lähtöisyysalueella. Yksityiskohtaiset tiedot siitä, mitä luettelon on sisällettävä, annetaan
edellä tarkoitetussa 10 artiklan 2 kohdassa.

(3)

Jotta kansalliset luettelot toimisivat moitteettomasti ja
niitä voidaan verrata toisiinsa, nämä luettelot olisi laadittava vakiomuotoisina yhteisön tasolla. Tältä pohjalta

(4)

Tässä asetuksessa säädetyt toimenpiteet ovat maataloudessa, puutarhanviljelyssä ja metsätaloudessa käytettäviä
siemeniä ja lisäysaineistoa käsittelevän pysyvän komitean
lausunnon mukaiset,

ON ANTANUT TÄMÄN ASETUKSEN:

1 artikla
Kunkin jäsenvaltion on laadittava direktiivin 1999/105/EY 10
artiklan 2 kohdassa tarkoitettu kansallinen luettelo liitteessä
olevaa vakiomuotoa noudattaen. Kunkin jäsenvaltion on
pyynnöstä annettava luettelonsa komission ja muiden jäsenvaltioiden käyttöön sähköisenä laskutaulukkona tai tietokantana.
2 artikla
Tämä asetus tulee voimaan kahdentenakymmenentenä päivänä
sen jälkeen, kun se on julkaistu Euroopan yhteisöjen virallisessa
lehdessä.
Sitä sovelletaan 1 päivästä tammikuuta 2003.

Tämä asetus on kaikilta osiltaan velvoittava, ja sitä sovelletaan sellaisenaan kaikissa jäsenvaltioissa.
Tehty Brysselissä 6 päivänä syyskuuta 2002.
Komission puolesta
David BYRNE

Komission jäsen

(1) EYVL L 11, 15.1.2000, s. 17.
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B OSA
Ohjeet tämän liitteen A osassa olevan perusaineiston kansallisen luettelon eri sarakkeiden täyttämiseksi
1. Lajit luetellaan aakkosjärjestyksessä (sarake B) ja kunkin lajin osalta luokittain (direktiivin 1999/105/EY 2 artiklan 1
kohta) (sarake C) niin, että ensimmäisenä on siemenlähde tunnettu ja sitten valittu, alustavasti testattu ja testattu. Alustavasti
testattu -luokassa järjestys on siemenviljelys, perheen (perheiden) vanhemmat, klooni ja kloonisekoitus, ja testattu-luokassa
taasen esitetään metsikkö ennen siemenviljelystä.
2. Sarakkeita täytettäessä on käytettävä tämän liitteen B osan 4 kohdassa täsmennettyä vakiojärjestystä ja -koodeja.
3. Sarake B täytetään tämän liitteen B osan 5 kohdassa olevien lyhennysten mukaisesti.
4. Tämän liitteen A osassa olevan perusaineiston kansallisen luettelon sarakkeita koskeva vakiojärjestys ja -koodit

A osan
mukainen
kansallisen
luettelon
sarake

Tietotyyppi

Täyttäminen

A

Lyhenne

EU:n jäsenvaltion lyhenne

B

Lyhenne

Katso tämän liitteen B osan 5 kohta. Pinus nigra -lajikkeet ja Populus-lajit
ilmoitetaan sarakkeessa N

C

Koodi

Siemenlähde tunnettu:
Valikoitu:
Alustavasti testattu
Testattu (geneettinen arviointi / vertailutesti / väliaikainen
testi ilmoitetaan sarakkeessa N)

D

Tunnistuskoodi

Siemenlähteet ja metsiköt:
Lähtöisyysalueen koodi ja/tai
viite kansallisessa rekisterissä
Alustavasti testattu- ja testattu-luokissa:
Ainoastaan viite kansallisessa rekisterissä

E

Teksti

Siemenlähteen, metsikön, siemenviljelyksen ja perheen vanhempien osalta
sijaintipaikan nimi tai, mikäli tämä ei ole asianmukaista, esimerkiksi kloonin tai
kloonisekoituksen osalta, hyväksytty nimi

F

Asteet ja minuutit

Desimaaleina ilmaistuna — esim. 56°31'N merkitään 56.31N; tarkka tai
vyöhyke

G

Asteet ja minuutit

Desimaaleina ilmaistuna; tarkka tai vyöhyke; itään tai länteen Greenwichistä

H

Metrit

Tarkka tai vyöhyke

I

Koodi

Siemenlähde:
Metsikkö:
Siemenviljelys:
Perheen (perheiden) vanhemmat:
Klooni:
Kloonisekoitus:

1
2
3
4

1
2
3
4
5
6
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Täyttäminen

J

Hehtaarit

Sekametsiköiden osalta kyseisten lajien tosiasiallinen ala.
Jos tämä ei ole tarkoituksenmukaista, merkitään puiden lukumäärä ja sen
jälkeen T

K

Koodi

Alkuperäinen / luontainen:
Muu kuin alkuperäinen / luontainen:
Tuntematon:

L

Teksti

Perusaineiston alkuperä ilmoitetaan, jos se on merkitty muuksi kuin alkuperäiseksi tai muulla kuin luonnollisella levinneisyysalueellaan olevaksi sarakkeessa
K

M

Koodi

Metsien monikäyttö:
Muu erityiskäyttö (ilmoitetaan sarakkeessa N):

N

Teksti

Muita tietoja (ks. myös sarakkeet B, C ja M)

1
2
3

1
2

Jos jokin sarake jää tyhjäksi, siihen on merkittävä NA (Not Applicable), jotta on selvää, että sarake ei ole jäänyt tyhjäksi vahingossa.
Sarakkeita F, G, H ja J ei tarvitse täyttää perusaineistosta, joka on tyypiltään perheen (perheiden) vanhemmat, klooni tai kloonisekoitus.

5. Puulajien ja niiden keinotekoisten risteymien kasvitieteelliset lyhenteet tämän liitteen A osassa olevaa kansallisen luettelon saraketta
B varten
Kasvitieteellinen nimi

Var. / sp.

Lyhenne

Abies alba Mill.

aal

Abies cephalonica Loud.

ace

Abies grandis Lindl.

agr

Abies pinsapo Boiss.

api

Acer platanoides L.

apl

Acer pseudoplatanus L.

aps

Alnus glutinosa Gaertn.

agl

Alnus incana Moench.

ain

Betula pendula Roth.

bpe

Betula pubescens Ehrh.

bpu

Carpinus betulus L.

cbe

Castanea sativa Mill.

csa

Cedrus atlantica Carr.

cat

Cedrus libani A. Richard

cli

Fagus sylvatica L.

fsy

Fraxinus angustifolia Vahl.

fan

Fraxinus excelsior L.

fex
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Lyhenne

Larix decidua Mill.

lde

Larix x eurolepis Henry

leu

Larix kaempferi Carr.

lka

Larix sibirica Ledeb.

lsi

Picea abies Karst.

pab

Picea sitchensis Carr.

psi

Pinus brutia Ten.

pbr

Pinus canariensis C. Smith

pca

Pinus cembra L.

pce

Pinus contorta Loud.

pco

Pinus halepensis Mill.

pha

Pinus leucodermis Antoine

ple

Pinus nigra Arnold

var. austriaca
var. calabrica
var. corsicana
var. maritima
var. clusiana

pni

Pinus pinaster Ait.

ppa

Pinus pinea L.

ppe

Pinus radiata D. Don

pra

Pinus sylvestris L.

psy

Populus spp.
ja näiden lajien väliset keinotekoiset risteymät

alba
canadensis
nigra
tremula
jne.

pop

Prunus avium L.

pav

Pseudotsuga menziesii Franco

pme

Quercus cerris L.

qce

Quercus ilex L.

qil

Quercus petraea Liebl.

qpe

Quercus pubescens Willd.

qpu

Quercus robur L.

qro

Quercus rubra L.

qru

Quercus suber L.

qsu

Robinia pseudoacacia L.

rps

Tilia cordata Mill.

tco

Tilia platyphyllos Scop.

tpl

