
PE661.646v01-00

SV Förenade i mångfalden SV

Europaparlamentet
2019-2024

Konsoliderat lagstiftningsdokument

EP-PE_TC1-COD(2020)0378

11.3.2021

***I
EUROPAPARLAMENTETS 
STÅNDPUNKT
fastställd vid första behandlingen den 11 mars 2021 inför antagandet av 
Europaparlamentets och rådets beslut (EU) 2021/… om ändring av rådets 
beslut 2008/971/EG vad gäller likvärdighet för skogsodlingsmaterial 
producerat i Förenade kungariket
(EP-PE_TC1-COD(2020)0378)



- 1 -

EUROPAPARLAMENTETS STÅNDPUNKT

fastställd vid första behandlingen den 11 mars 2021 

inför antagandet av Europaparlamentets och rådets beslut (EU) 2021/… om ändring av 
rådets beslut 2008/971/EG vad gäller likvärdighet för skogsodlingsmaterial producerat i 

Förenade kungariket

(Text av betydelse för EES)

EUROPAPARLAMENTET OCH EUROPEISKA UNIONENS RÅD HAR ANTAGIT 

DETTA BESLUT

med beaktande av fördraget om Europeiska unionens funktionssätt, särskilt artikel 43.2,

med beaktande av Europeiska kommissionens förslag,

efter översändande av utkastet till lagstiftningsakt till de nationella parlamenten,

med beaktande av Europeiska ekonomiska och sociala kommitténs yttrande1,

i enlighet med det ordinarie lagstiftningsförfarandet2, och

1 Yttrande av den 27 januari 2021 (ännu inte offentliggjort i EUT).
2 Europaparlamentets ståndpunkt av den 11 mars 2021.
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av följande skäl:

 (1) Rådets direktiv 1999/105/EG1 tillämpas på saluföring av skogsodlingsmaterial inom 

unionen. Det direktivet avser odlingsmaterial av de trädarter och artificiella hybrider 

av dessa som är viktiga för skogsbruket i hela unionen eller en del av denna.

(2) I rådets beslut 2008/971/EG2 fastställs bestämmelser om likvärdighet för 

skogsodlingsmaterial som producerats i tredjeländer.

(3) Förenade kungariket har införlivat och ändamålsenligt genomfört direktiv 

1999/105/EG och de genomförandeakter som har antagits enligt det direktivet.

(4) Unionsrätten, inbegripet direktiv 1999/105/EG och beslut 2008/971/EG, var 

tillämplig på och i Förenade kungariket under den övergångsperiod som löpte ut den 

31 december 2020, i enlighet med avtalet om Förenade konungariket Storbritannien 

och Nordirlands utträde ur Europeiska unionen och Europeiska 

atomenergigemenskapen3 (utträdesavtalet), särskilt artiklarna 126 och 127.1.

1 Rådets direktiv 1999/105/EG av den 22 december 1999 om saluföring av 
skogsodlingsmaterial (EGT L 11, 15.1.2000, s. 17).

2 Rådets beslut 2008/971/EG av den 16 december 2008 om likvärdighet av 
skogsodlingsmaterial som producerats i tredjeland (EUT L 345, 23.12.2008, s. 83).

3 EUT L 29, 31.1.2020, s. 7.
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(5) Mot bakgrund av utgången av den övergångsperiod som fastställs i utträdesavtalet 

har Förenade kungariket lämnat in en begäran till kommissionen om erkännande av 

likvärdighet, från och med den 1 januari 2021, för skogsodlingsmaterial som 

producerats i det landet med sådant material som producerats i unionen i enlighet 

med tillämplig unionsrätt.

(6) Förenade kungariket har underrättat kommissionen om att dess lagstiftning om 

införlivande av direktiv 1999/105/EG inte kommer att ändras och att den kommer att 

fortsätta att tillämpas från och med den 1 januari 2021.

(7) Kommissionen har granskat den relevanta lagstiftningen i Förenade kungariket. Den 

har konstaterat att skogsodlingsmaterial, särskilt sådant material i kategorierna känd 

härkomst, beståndsutvalt och individutvalt, som producerats i Förenade kungariket är 

likvärdigt med skogsodlingsmaterial som producerats i unionen och uppfyller kraven 

i direktiv 1999/105/EG och bilaga II till beslut 2008/971/EG, eftersom Förenade 

kungarikets rätt ger samma garantier som unionsrätten avseende godkännande av 

frökällor och de åtgärder som vidtagits för den efterföljande produktionen av 

skogsodlingsmaterial avsett för saluföring.
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(8) Det är därför lämpligt att erkänna likvärdighet mellan skogsodlingsmaterial 

producerat i Förenade kungariket och motsvarande material producerat i unionen.

(9) Förenade kungariket bör därför tas upp i bilaga I till beslut 2008/971/EG, utan att det 

påverkar tillämpningen av unionsrätten på och i Förenade kungariket med avseende 

på Nordirland, i enlighet med artikel 5.4 i protokollet om Irland/Nordirland till 

utträdesavtalet jämförd med bilaga 2 till det protokollet.

(10) Beslut 2008/971/EG bör därför ändras i enlighet med detta.

(11) Mot bakgrund av att den övergångsperiod som fastställs i utträdesavtalet löpte ut den 

31 december 2020 bör detta beslut, för att säkerställa kontinuiteten, träda i kraft så 

snart som möjligt och bör tillämpas med retroaktiv verkan från och med den 1 

januari 2021.

HÄRIGENOM FÖRESKRIVS FÖLJANDE.
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Artikel 1

Ändringar av beslut 2008/971/EG

Bilaga I till beslut 2008/971/EG ska ändras på följande sätt:

1. I tabellen ska följande rad införas mellan raderna CH och NO:

”GB** Department for Environment, Food & Rural Affairs 

(DEFRA)

Eastbrook 

Shaftesbury Road 

Cambridge 

CB2 8DU

___________________________

(**) I enlighet med avtalet om Förenade konungariket Storbritannien och Nordirlands utträde ur 

Europeiska unionen och Europeiska atomenergigemenskapen, särskilt artikel 5.4 i protokollet om 

Irland/Nordirland jämförd med bilaga 2 till det protokollet, ska hänvisningar till Förenade kungariket 

vid tillämpningen av den här bilagan inte omfatta Nordirland.”

2. I fotnoten * ska följande införas mellan ”CH – Schweiz,” och ”NO – Norge,”:

”GB – Förenade kungariket,”.
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Artikel 2

Ikraftträdande och tillämpning

Detta beslut träder i kraft samma dag som det offentliggörs i Europeiska unionens officiella 

tidning.

Det ska tillämpas från och med den 1 januari 2021.

Utfärdat i

På Europaparlamentets vägnar På rådets vägnar
Ordförande Ordförande


