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Muudatusettepanek 47
Urszula Krupa

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 1

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(1) Metsad pakuvad paljusid 
keskkonnaalaseid, majanduslikke ja 
sotsiaalseid hüvesid, sealhulgas puitu ja 
muid metsasaaduseid ning 
keskkonnateenuseid.

(1) Metsad pakuvad paljusid 
keskkonnaalaseid, majanduslikke ja 
sotsiaalseid hüvesid; nad mängivad 
veetsüklis olulist rolli, hoides ära 
üleujutusi ja pinnase erosiooni, neil on 
märkimisväärne mõju kohalikule kliimale 
ning nad vähendavad atmosfääris 
süsinikdioksiidi; nad annavad puitu ja
muid metsasaaduseid (nt liha, vaiku jne), 
pakuvad rekreatiivseid ja tervishoiuga 
seotud väärtusi ning keskkonnateenuseid.

Or. pl

Selgitus

Muudatusettepanekuga püütakse lisada metsade pakutavaid täiendavaid keskkonnaalaseid, 
majanduslikke ja sotsiaalseid hüvesid, rõhutades nende tähtsust.

Muudatusettepanek 48
Kartika Tamara Liotard

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 1

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(1) Metsad pakuvad paljusid 
keskkonnaalaseid, majanduslikke ja 
sotsiaalseid hüvesid, sealhulgas puitu ja 
muid metsasaaduseid ning 
keskkonnateenuseid.

(1) Metsad pakuvad paljusid 
keskkonnaalaseid, majanduslikke ja
sotsiaalseid hüvesid, sealhulgas puitu ja 
muid metsasaaduseid ning 
keskkonnateenuseid ja kohalike 
kogukondade elupaiku.

Or. nl
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Selgitus

Kaasatud on ka inimesed.

Muudatusettepanek 49
Lena Ek

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 1 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(1 a) Metsad on majanduslik ressurss, 
mille kultiveerimine loob jõukust ja 
töökohti. Metsa kultiveerimisel on ka 
positiivne mõju kliimale, kuna 
metsatooted võivad asendada suurema 
energiatarbimisega tooteid. 

Or. sv

Selgitus

Oluline on rõhutada asjaolu, et metsandusel on ka positiivseid sotsiaalseid ja majanduslikke 
funktsioone.

Muudatusettepanek 50
Lena Ek

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 1 b (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(1 b) On väga oluline, eelkõige kliima 
seisukohast, et alltöövõtjad, kes 
tegutsevad siseturul, turustaksid üksnes 
seaduslikult ülestöötatud puitu, kuna 
sellised tooted tagavad, et ei häirita metsa 
olulist funktsiooni süsinikdioksiidi 
neeldajana. Lisaks sellele aitab näiteks 
õiguspäraselt ülestöötatud puidu 
kasutamine ehitusmaterjalina 
puitmajades süsinikdioksiidi püsivalt 
„lukustada”.
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Or. sv

Selgitus

Metsa funktsiooni süsinikdioksiidi neeldajana ja metsatoodete võimet süsinikdioksiidi 
„lukustada” ei saa liigselt rõhutada.

Muudatusettepanek 51
Lena Ek

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 1 c (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(1 c) Metsad ja metsatööstus aitavad 
suures osas kaasa sotsiaalsele ja 
majanduslikule arengule arengumaades 
ning on sellistes riikides paljude inimeste 
jaoks peamine sissetulekuallikas. 
Seepärast on oluline seda arengut ja 
sissetulekuallikat mitte piirata, vaid 
keskenduda sellele, kuidas kõnealustes 
piirkondades metsanduse säästvamat 
arengut edendada. 

Or. sv

Selgitus

Ei tohiks unustada, kui suur osa maailma rahvastikust sõltub otseselt metsadest kui 
sissetulekuallikast. Maailma vaeseimate piirkondade metsanduse suhtes vale lähenemisviisi 
võtmise tagajärjed oleksid nende piirkondade elanikele laastavad. Seepärast tuleks 
keskenduda metsanduse säästvale sotsiaalsele ja majanduslikule arengule.
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Muudatusettepanek 52
Urszula Krupa

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 2

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(2) Kuna kogu maailmas kasvab nõudlus 
puidu ja sellest saadud toodete järele ning 
mitmes puitu tootvas riigis esinevad 
puidusektoris institutsionaalsed ja 
halduslikud puudused, laieneb 
ebaseadusliku metsaraie ja sellega seotud 
kaubanduse probleemi ulatus üha enam.

(2) Kuna kogu maailmas kasvab nõudlus 
puidu ja sellest saadud toodete järele ning 
mitmes puitu tootvas riigis esinevad 
puidusektoris institutsionaalsed ja 
halduslikud puudused, laieneb 
ebaseadusliku metsaraie ja sellega seotud 
kaubanduse ning turustamise probleemi 
ulatus üha enam.

Or. pl

Selgitus

Lisaks ebaseaduslikule raiele ja sellega seotud kaubandusele tuleks mainida ka turustamist 
kui olulist sidet puidu ülestöötamise ja ebaseadusliku müümise vahel.

Muudatusettepanek 53
Jens Holm, John Bowis, Kartika Tamara Liotard, Avril Doyle

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 2 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(2 a) On ilmne, et surve looduslikele 
metsaressurssidele ning nõudlus puidu ja 
sellest saadud toodete järele on sageli 
liiga suur ja et ühendusel on vaja 
vähendada oma mõju metsa 
ökosüsteemidele, hoolimata sellest, kus 
mõju esineb.

Or. en
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Muudatusettepanek 54
Kartika Tamara Liotard

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 3

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(3) Ebaseaduslik metsaraie on suure 
rahvusvahelise tähtsusega ulatuslik 
probleem. Kõnealune probleem ohustab 
oluliselt metsi, aidates kaasa metsade 
hävimisele (mis põhjustab ligikaudu 20 % 
süsinikdioksiidi heitest), ohustab 
bioloogilist mitmekesisust ning kahjustab 
säästvat metsamajandamist ja –arendust. 
Kõnealusel probleemil on ka sotsiaalne, 
poliitiline ja majanduslik mõju.

(3) Ebaseaduslik metsaraie on suure 
rahvusvahelise tähtsusega ulatuslik 
probleem. Kõnealune probleem ohustab 
oluliselt metsi, aidates kaasa metsade 
hävimisele (mis põhjustab ligikaudu 20 % 
süsinikdioksiidi heitest), ohustab 
bioloogilist mitmekesisust, toob kahju 
põlisrahvaste elupaikadele ning kahjustab 
säästvat metsamajandamist ja -arendust. 
Kõnealusel probleemil on ka sotsiaalne, 
poliitiline ja majanduslik mõju ning see 
ohustab kohalikke metsast sõltuvaid 
kogukondi ning põlisrahvaste õigusi.

Or. nl

Selgitus

Lisaks ürgmetsade, metsaalade, bioloogilise mitmekesisuse, ökosüsteemi ja keskkonna ning 
ausa kaubanduse kaitsmisele ja kliimamuutuste vastu võitlemisele on EL oma eri direktiivides 
pühendunud ka inimõiguste kaitsmisele, kultuuripärandi kaitsmisele, jätkusuutlikule 
regionaalarengule, jätkusuutlikule maaelu arengule ja vaesuse vastasele võitlusele. See peaks 
seepärast õigusaktis kajastuma ja seda tuleks selgesõnaliselt väljendada.

Muudatusettepanek 55
Fiona Hall, Magor Imre Csibi

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 3

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(3) Ebaseaduslik metsaraie on suure 
rahvusvahelise tähtsusega ulatuslik 
probleem. Kõnealune probleem ohustab 
oluliselt metsi, aidates kaasa metsade 
hävimisele (mis põhjustab ligikaudu 20 % 
süsinikdioksiidi heitest), ohustab 
bioloogilist mitmekesisust ning kahjustab 

(3) Ebaseaduslik metsaraie 
kombinatsioonis institutsiooniliste ja 
valitsemisalaste puudujääkidega 
märkimisväärse arvu puitu tootvate 
riikide metsasektoris on suure 
rahvusvahelise tähtsusega ulatuslik 
probleem. Ebaseaduslik metsaraie ohustab 
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säästvat metsamajandamist ja –arendust. 
Kõnealusel probleemil on ka sotsiaalne, 
poliitiline ja majanduslik mõju.

oluliselt metsi, aidates kaasa metsade 
hävimisele ja metsade seisundi 
halvenemisele (mis põhjustab ligikaudu 
20 % süsinikdioksiidi heitest), ohustab 
bioloogilist mitmekesisust ning kahjustab 
säästvat metsamajandamist ja –arendust. 
Kõnealusel probleemil on ka sotsiaalne, 
poliitiline ja majanduslik mõju, mis 
kahjustab tihti hea valitsemistava 
eesmärkide suunas tehtavaid edusamme.

Or. en

Selgitus

Korruptsioon kiirendab loodusressursside, eriti ürgmetsade, millele paljud kogukonnad oma 
elatusvahendite saamisel toetuvad, ammendumist. Näiteks Indoneesia valitsuse hinnangu 
kohaselt saamata jäänud tulu läheb riigile aastas maksma kuni neli miljardit USA dollarit ehk 
orienteeruvalt tervishoiuministeeriumi viiekordse aastaeelarve. 

Muudatusettepanek 56
Urszula Krupa

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 3

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(3) Ebaseaduslik metsaraie on suure 
rahvusvahelise tähtsusega ulatuslik 
probleem. Kõnealune probleem ohustab 
oluliselt metsi, aidates kaasa metsade 
hävimisele (mis põhjustab ligikaudu 20 % 
süsinikdioksiidi heitest), ohustab 
bioloogilist mitmekesisust ning kahjustab 
säästvat metsamajandamist ja –arendust. 
Kõnealusel probleemil on ka sotsiaalne, 
poliitiline ja majanduslik mõju.

(3) Ebaseaduslik metsaraie on suure 
rahvusvahelise tähtsusega ulatuslik 
probleem. Kõnealune probleem ohustab 
oluliselt metsi, aidates kaasa metsade 
hävimisele (mis põhjustab ligikaudu 20 % 
süsinikdioksiidi heitest), mõjutab 
kõrbestumis- ja steppide moodustumise 
protsessi, pinnase erosiooni suurenemist 
ja äärmuslike ilmastikutingimuste 
süvenemist ning üleujutusi, mis võivad 
kindlustada, ohustab bioloogilist 
mitmekesisust ning kahjustab säästvat 
metsamajandamist ja -arendust. Kõnealusel 
probleemil on ka sotsiaalne, poliitiline ja 
majanduslik mõju.

Or. pl
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Selgitus

Muudatusettepanekus viidatakse konkreetsetele protsessidele ja loodust ähvardavatele 
ohtudele, mis tulenevad metsade raadamisest.

Muudatusettepanek 57
Magor Imre Csibi, Fiona Hall

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 3 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(3 a) Ühendus ja liikmesriigid on 
õiguslikult ja poliitiliselt pühendunud 
maavarade säilitamisele ja säästvale
kasutamisele, ebaseadusliku metsaraie ja 
sellega seotud kaubanduse ning 
korruptsiooni vastu võitlemisele, samuti 
säästvale metsamajandamisele, vaesuse 
vähendamisele ja põlisrahvaste ning 
kohalike ja metsast sõltuvate 
kogukondade õiguste kaitsele. Käesolev
määrus peaks aitama täita nimetatud 
kohustusi, sealhulgas neid, mis 
sisalduvad:
a) 1992. aasta bioloogilise mitmekesisuse 
konventsioonis;
b) 1973. aasta ohustatud looduslike 
looma- ja taimeliikidega rahvusvahelise 
kauplemise konventsioonis (CITES);
c) 1983., 1994. ja 2006. aasta 
rahvusvahelistes troopilise puidu 
lepingutes (ITTA);
d) Ühinenud Rahvaste Organisatsiooni 
2002. aasta kliimamuutuste 
raamkonventsioonis;
e) Ühinenud Rahvaste Organisatsiooni 
1994. aasta konventsioonis, mis käsitleb 
kõrbestumise vastu võitlemist;
f) 1992. aasta Rio keskkonna- ja 
arengudeklaratsioonis;
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g) 4. septembril 2002. aastal toimunud 
ülemaailmsel säästva arengu 
tippkohtumisel vastu võetud 
Johannesburgi deklaratsioonis ja 
tegevuskavas;
h) valitsustevahelise metsanõupidamise / 
valitsustevahelise metsafoorumi 
tegevusettepanekutes;
i) UNCEDi 1992. aasta õiguslikult 
mittesiduvas ametlikus teatises igat liiki 
metsade majandamise, säilitamise ja 
säästva arengu ülemaailmse konsensuse 
põhimõtete kohta;
j) ÜRO keskkonna- ja arengukonverentsi 
poolt 1992. aasta juunis vastu võetud 
Agenda 21-s;
k) ÜRO Peaassamblee eriistungjärgu 
(UNGASS) 1997. aasta resolutsioonis 
„Agenda 21 edasise rakendamise kava”;
l) 2000. aasta aastatuhande 
deklaratsioonis;
m) 1982. aasta maailma 
looduskaitsehartas;
n) ÜRO 1972. aasta 
elukeskkonnakonverentsi deklaratsioonis;
o) 1972. aasta elukeskkonna alases 
tegevuskavas, valitsustevahelise 
metsanõupidamise ettepanekutes, mis 
kiideti heaks ÜRO Peaassamblee 
1997. aasta eriistungjärgul;
p) ÜRO metsafoorumi resolutsioonis 4/2;
r) 1979. aasta Euroopa looduskeskkonna 
ja looduslike elupaikade kaitse 
konventsioonis;
s) ÜRO korruptsioonivastases 
konventsioonis, mille EÜ ratifitseeris 
2005. aastal ja mille on ratifitseerinud 
enamik ELi liimesriike. 

Or. en
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Selgitus

Korruptsioon kiirendab loodusressursside, eriti ürgmetsade, millele paljud kogukonnad oma 
elatusvahendite saamisel toetuvad, ammendumist. Näiteks Indoneesia valitsuse hinnangu 
kohaselt saamata jäänud tulu läheb riigile aastas maksma kuni neli miljardit USA dollarit ehk 
orienteeruvalt tervishoiuministeeriumi viiekordse aastaeelarve. 

Muudatusettepanek 58
Riitta Myller, Åsa Westlund 

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 3 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(3 a) Euroopa Parlamendi ja nõukogu 
otsuses, millega sätestatakse kuues 
keskkonnaalane tegevusprogramm, on 
määratletud prioriteetse tegevusena 
uurida võimalust võtta aktiivsed meetmed 
ebaseaduslikult ülestöötatud puiduga 
kauplemise vältimiseks ja selle vastu 
võitlemiseks ning ühenduse ja 
liikmesriikide jätkuv aktiivne osalemine 
metsaga seotud küsimusi käsitlevate 
ülemaailmsete ja piirkondlike otsuste ja 
lepingute täitmisel.

Or. en

Muudatusettepanek 59
Urszula Krupa

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 5

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(5) Nõukogu ja Euroopa Parlament 
tervitasid kõnealust teatist, tunnistades, et 
ühendusel on vaja aidata kaasa üleilmsetele 
jõupingutustele ebaseadusliku metsaraie 
probleemi lahendamiseks.

(5) Nõukogu ja Euroopa Parlament 
tervitasid kõnealust teatist, tunnistades, et 
ühendusel on vaja aidata kaasa üleilmsetele 
jõupingutustele ebaseadusliku metsaraie 
ning sellega seotud kaubanduse ja 
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turustamise probleemi lahendamiseks.

Or. pl

Selgitus

Muudatusettepaneku eesmärk on võtta arvesse kõiki ebaseadusliku metsaraie aspekte – alates 
puidu ülestöötamisest kuni transpordi ja müügini. Ei oleks mõtet keskenduda üksnes 
ebaseaduslikule metsaraiele. Me peame keskenduma ka nende tekitatud probleemile, kes 
ostavad ebaseaduslikku puitu alandatud hindadega ja saadavad selle teisele poole maailma, 
rikkudes ohustatud looduslike looma- ja taimeliikidega rahvusvahelise kauplemise 
konventsiooni (CITES) sätteid.

Muudatusettepanek 60
Kartika Tamara Liotard

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 6

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(6) Kooskõlas kõnealuse teatise 
eesmärgiga tagada, et ühenduse turule 
jõuavad üksnes tooted, mis on toodetud 
vastavalt tootjariigi siseriiklikele 
õigusaktidele, on ühendus pidanud puitu 
tootvate riikidega (partnerriigid) 
läbirääkimisi vabatahtlike 
partnerluslepingute üle, millega pooltele 
kehtestatakse õiguslikult siduv kohustus 
rakendada litsentsisüsteemi ja reguleerida 
kauplemist asjaomastes lepingutes 
kindlaksmääratud puidu ja sellest saadud 
toodetega.

(6) Kooskõlas kõnealuse teatise 
eesmärgiga tagada, et ühenduse turule 
jõuavad üksnes tooted, mis on toodetud 
vastavalt tootjariigi siseriiklikele 
õigusaktidele, on ühendus pidanud puitu 
tootvate riikidega (partnerriigid) 
läbirääkimisi vabatahtlike 
partnerluslepingute üle, millega pooltele 
kehtestatakse õiguslikult siduv kohustus 
rakendada litsentsisüsteemi ja reguleerida 
kauplemist asjaomastes lepingutes 
kindlaksmääratud puidu ja sellest saadud 
toodetega. Vabatahtlikke 
partnerluslepinguid võib sõlmida puitu 
tootvate riikidega vaid juhul, kui 
kõnealuste riikide riigisisestes puidu 
ülestöötamist käsitlevates õigusaktides 
kindlustatakse lisaks keskkonna, 
bioloogilise mitmekesisuse ja ökosüsteemi 
kaitsmisele ka kohalike metsast sõltuvate 
kogukondade elupaikade ning 
põlisrahvaste õiguste kaitsmine.

Or. nl
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Selgitus

Lisaks ELi-poolsele ürgmetsade, metsaalade, bioloogilise mitmekesisuse, ökosüsteemi ja 
keskkonna, ausa kaubanduse kaitsmisele ja kliimamuutuste vastu võitlemisele on EL oma eri 
direktiivides pühendunud ka inimõiguste kaitsmisele, kultuuripärandi kaitsmisele, 
jätkusuutlikule regionaalarengule, jätkusuutlikule maaelu arengule ja vaesuse vastasele 
võitlusele. See peaks seepärast õigusaktis kajastuma ja seda tuleks selgesõnaliselt väljendada.

Muudatusettepanek 61
Urszula Krupa

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 7

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(7) Võttes arvesse kõnealuse probleemi 
ulatust ja edasilükkamatust, on vaja 
aktiivselt toetada võitlust ebaseadusliku 
metsaraie ja sellega seotud kaubanduse 
vastu, täiendada ja tugevdada vabatahtlike 
partnerluslepingute algatust ning tõhustada 
koostoimet metsade kaitsele suunatud 
poliitikameetmete ja kõrgetasemelise 
keskkonnakaitse saavutamise meetmete, 
sealhulgas bioloogilise mitmekesisuse 
vähenemise ja kliimamuutuste vastu 
suunatud meetmete vahel.

(7) Võttes arvesse kõnealuse probleemi 
ulatust ja edasilükkamatust, on vaja 
aktiivselt toetada võitlust ebaseadusliku 
metsaraie ja sellega seotud kaubanduse 
ning turustamise vastu, täiendada ja 
tugevdada vabatahtlike partnerluslepingute 
algatust ning tõhustada koostoimet metsade 
kaitsele suunatud poliitikameetmete ja 
kõrgetasemelise keskkonnakaitse 
saavutamise meetmete, sealhulgas 
bioloogilise mitmekesisuse vähenemise ja 
kliimamuutuste, kõrbestumise ja steppide
moodustumise ning pinnase erosiooni 
vastu suunatud meetmete vahel.

Or. pl

Selgitus

Lisaks ebaseaduslikule raiele ja sellega seotud kaubandusele tuleks mainida ka turustamist 
kui olulist sidet puidu ülestöötamise ja ebaseadusliku müümise vahel. Muudatusettepanekus 
viidatakse konkreetsetele protsessidele ja loodust ähvardavatele ohtudele, mis tulenevad 
metsade raadamisest ja mis on ELi keskkonnakaitsepoliitika aspektid, mida parlament oma 
viimasel ametiajal arutanud on.
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Muudatusettepanek 62
Magor Imre Csibi, Fiona Hall

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 7

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(7) Võttes arvesse kõnealuse probleemi 
ulatust ja edasilükkamatust, on vaja 
aktiivselt toetada võitlust ebaseadusliku 
metsaraie ja sellega seotud kaubanduse 
vastu, täiendada ja tugevdada vabatahtlike 
partnerluslepingute algatust ning tõhustada 
koostoimet metsade kaitsele suunatud 
poliitikameetmete ja kõrgetasemelise 
keskkonnakaitse saavutamise meetmete, 
sealhulgas bioloogilise mitmekesisuse 
vähenemise ja kliimamuutuste vastu 
suunatud meetmete vahel.

(7) Võttes arvesse kõnealuse probleemi 
ulatust ja edasilükkamatust, on vaja 
aktiivselt toetada võitlust ebaseadusliku 
metsaraie ja sellega seotud kaubanduse 
vastu, vähendada ühenduse mõju metsa 
ökosüsteemidele, täiendada ja tugevdada 
vabatahtlike partnerluslepingute algatust 
ning tõhustada koostoimet vaesuse 
vähendamisele, metsade kaitsele suunatud 
poliitikameetmete ja kõrgetasemelise 
keskkonnakaitse saavutamise meetmete, 
sealhulgas bioloogilise mitmekesisuse 
vähenemise ja kliimamuutuste vastu 
suunatud meetmete vahel.

Or. en

Muudatusettepanek 63
Kartika Tamara Liotard

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 8

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(8) Tuleks tunnustada nende riikide 
jõupingutusi, kes on sõlminud ühendusega
vabatahtlikud FLEGTi partnerluslepingud, 
ja kõnealustesse lepingutesse koondatud 
põhimõtteid, eriti neid, mis on seotud 
seaduslikkuse määratlusega. Samuti tuleks 
arvesse võtta, et FLEGTi litsentsisüsteemi 
raames eksporditakse ühendusse üksnes 
puitu ja sellest saadud tooteid, mis on üles 
töötatud kooskõlas asjakohaste siseriiklike 
õigusaktidega. Seetõttu tuleks lugeda 
seaduslikult ülestöötatud puiduks toodetuks 

(8) Tuleks tunnustada nende riikide 
jõupingutusi, kes on sõlminud ühendusega 
vabatahtlikud FLEGTi partnerluslepingud, 
ja kõnealustesse lepingutesse koondatud 
põhimõtteid, eriti neid, mis on seotud 
seaduslikkuse määratlusega. Samuti tuleks 
arvesse võtta, et FLEGTi litsentsisüsteemi 
raames eksporditakse ühendusse üksnes 
puitu ja sellest saadud tooteid, mis on üles 
töötatud kooskõlas asjakohaste siseriiklike 
õigusaktidega. Seetõttu tuleks lugeda 
seaduslikult ülestöötatud puiduks toodetuks 
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sellised tooted, mis on loetletud nõukogu 
20. detsembri 2005. aasta määruse 
(EÜ) nr 2173/2005 (FLEGT-
litsentsimissüsteemi kehtestamise kohta 
puidu impordi suhtes Euroopa Ühendusse) 
II ja III lisas ning on pärit nõukogu 
määruse (EÜ) nr 2173/2005 I lisas 
loetletud partnerriikidest, tingimusel, et 
need on kooskõlas kõnealuse määruse ja 
rakendusmeetmetega.

sellised tooted, mis on loetletud nõukogu 
20. detsembri 2005. aasta määruse 
(EÜ) nr 2173/2005 (FLEGT-
litsentsimissüsteemi kehtestamise kohta 
puidu impordi suhtes Euroopa Ühendusse) 
II ja III lisas ning on pärit nõukogu 
määruse (EÜ) nr 2173/2005 I lisas 
loetletud partnerriikidest, tingimusel, et 
need on kooskõlas kõnealuse määruse ja 
rakendusmeetmetega. Vabatahtlikes 
partnerluslepingutes sätestatud 
põhimõtted, eelkõige seoses „seaduslikult 
toodetud puidu” määratlusega peavad 
hõlmama säästvat metsamajandamist, 
bioloogilise mitmekesisuse säilitamist, 
kohalike metsast sõltuvate kogukondade 
õiguste kaitsmist, põlisrahvaste kaitsmist 
ja nende õiguste kaitsmist, ning tagama 
selle.

Or. nl

Selgitus

Lisaks ELi-poolsele ürgmetsade, metsaalade, bioloogilise mitmekesisuse, ökosüsteemi ja 
keskkonna, ausa kaubanduse kaitsmisele ja kliimamuutuste vastu võitlemisele on EL oma eri 
direktiivides pühendunud ka inimõiguste kaitsmisele, kultuuripärandi kaitsmisele, 
jätkusuutlikule regionaalarengule, jätkusuutlikule maaelu arengule ja vaesuse vastasele 
võitlusele. See peaks seepärast õigusaktis kajastuma ja seda tuleks selgesõnaliselt väljendada.

Muudatusettepanek 64
Caroline Lucas

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 11

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(11) Rahvusvaheliselt kokkulepitud 
määratluse puudumisel peaks 
ebaseadusliku metsaraie määratluse aluseks 
olema selles riigis kehtivad õigusnormid, 
kus asjaomane puit on üles töötatud.

(11) Rahvusvaheliselt kokkulepitud 
määratluse puudumisel peaks 
ebaseadusliku metsaraie määratluse 
esmaseks aluseks olema selles riigis 
kehtivad õigusnormid, kus asjaomane puit 
on üles töötatud. Lisaks peaks 
seaduslikkuse standardite kohaldamine 
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hõlmama rahvusvaheliste standardite –
muu hulgas Aafrika Puidu 
Organisatsiooni, Rahvusvahelise 
Troopilise Puidu Organisatsiooni, 
parasvöötme ja boreaalsete metsade kaitse 
ja säästva majandamise kriteeriume ja 
näitajaid käsitleva Montreali protsessi 
ning metsade säästva majandamise 
kriteeriume ja näitajaid käsitleva 
üleeuroopalise metsaprotsessi –
standarditega arvestamist. See peaks 
aitama rakendada rahvusvahelisi 
kohustusi, põhimõtteid ja soovitusi, 
sealhulgas neid, mis seonduvad 
kliimamuutuste leevendamise, bioloogilise 
mitmekesisuse kadumise vähendamise, 
vaesuse leevendamise, kõrbestumise 
tõkestamise ja põlisrahvaste ning kohalike 
ja metsast sõltuvate kogukondade õiguste 
kaitse ja edendamisega.

Or. en

Selgitus

Asendab raporti projekti muudatusettepanekut 5. 

Muudatusettepanek 65
Magor Imre Csibi, Fiona Hall

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 11

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(11) Rahvusvaheliselt kokkulepitud 
määratluse puudumisel peaks 
ebaseadusliku metsaraie määratluse aluseks 
olema selles riigis kehtivad õigusnormid, 
kus asjaomane puit on üles töötatud.

(11) Rahvusvaheliselt kokkulepitud 
määratluse puudumisel peaks 
ebaseadusliku metsaraie määratluse 
esmaseks aluseks olema selles riigis 
kehtivad õigusnormid, kus asjaomane puit 
on üles töötatud. Lisaks peaks 
seaduslikkuse standardite kohaldamine 
hõlmama rahvusvaheliste standarditega 
arvestamist ning aitama rakendada 
rahvusvahelisi kohustusi, põhimõtteid ja 
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soovitusi, sealhulgas neid, mis seonduvad 
kliimamuutuste leevendamise, bioloogilise 
mitmekesisuse kadumise vähendamise, 
vaesuse leevendamise, hea valitsemistava 
edendamise, loodusressurssidega seotud 
korruptsiooni vastu võitlemise, 
kõrbestumise tõkestamise ja põlisrahvaste 
ning kohalike ja metsast sõltuvate 
kogukondade õiguste kaitse ja 
edendamisega.

Or. en

Selgitus

Käesolev määrus kui vahend peab ebaseadusliku raie käsitlemiseks aitama kaasa säästva 
arengu ja hea valitsemistava laiemale eesmärgile. Määruse kasutamine rahvusvaheliste ja 
piirkondlike lepingute, milles Euroopa ja muud riigid on osapooled, sätete rakendamiseks 
aitab seda saavutada.

Muudatusettepanek 66
Péter Olajos

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 11

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(11) Rahvusvaheliselt kokkulepitud 
määratluse puudumisel peaks 
ebaseadusliku metsaraie määratluse aluseks 
olema selles riigis kehtivad õigusnormid, 
kus asjaomane puit on üles töötatud.

(11) Rahvusvaheliselt kokkulepitud 
määratluse puudumisel peaks 
ebaseadusliku metsaraie määratluse aluseks 
olema selles riigis kehtivad õigusnormid, 
kus asjaomane puit on üles töötatud. Puidu 
ülestöötamisega tegelev riik peaks esitama 
nimekirja kogu seadusliku raie kohta, 
sealhulgas üksikasjad puuliikide ja 
maksimaalse puidutoodangu kohta.

Or. en

Selgitus

Iga riigi miinimumnõudeks peaks olema seaduslikku raiet hõlmav täpne arv.
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Muudatusettepanek 67
Kartika Tamara Liotard

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 11

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(11) Rahvusvaheliselt kokkulepitud 
määratluse puudumisel peaks 
ebaseadusliku metsaraie määratluse 
aluseks olema selles riigis kehtivad 
õigusnormid, kus asjaomane puit on üles 
töötatud. 

(11) Rahvusvaheliselt kokkulepitud 
ebaseadusliku metsaraie määratluse 
puudumisel tuleb kõnealustest puitu 
tootvatest riikidest pärit puit ja sellest 
saadud tooted turult kõrvaldada.

Or. nl

Selgitus

Tootjariikide ebapiisavad raiet käsitlevad õigusaktid ei tohi tuua kaasa vastutustundetust 
raiest saadud puidu ja puidutoodete tuleku ELi turule ja/või ei tohi võimaldada kõnealustel 
riikidel siseneda ebaausasse konkurentsi puitu tootvate riikidega, kes vastavad heaolu- ja 
keskkonnastandarditele.

Muudatusettepanek 68
Caroline Lucas

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 12

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(12) Paljud puidust saadud tooted läbivad 
enne ja pärast nende esmakordset turule 
viimist arvukaid protsesse. Selleks et 
vältida tarbetut halduskoormust, tuleks 
käesolevas määruses sätestatud nõudeid
kohaldada mitte kõikide tarneahelas 
tegutsevate ettevõtjate suhtes, vaid üksnes 
selliste ettevõtjate suhtes, kes viivad puitu 
ja sellest saadud tooteid turule esimest 
korda.

(12) Paljud puidust saadud tooted läbivad 
enne ja pärast nende esmakordset turule 
viimist arvukaid protsesse. Selleks et 
vältida tarbetut halduskoormust, tuleks 
nõuet kehtestada meetmete ja menetluste 
täielik süsteem (nõuetekohase hoolsuse 
süsteem), mille eesmärk on vähendada 
ohtu, et ebaseaduslikult ülestöötatud puitu 
ja sellest saadud tooteid viiakse turule, 
kohaldada mitte kõikide tarneahelas
tegutsevate ettevõtjate suhtes, vaid üksnes 
selliste ettevõtjate suhtes, kes viivad puitu 
ja sellest saadud tooteid turule esimest 
korda. Kõigi tarneahelas osalevate 
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ettevõtjate suhtes peaks siiski kehtima 
üleüldine keeld ebaseaduslikku päritolu 
puitu ja sellest saadud tooteid turul 
kättesaadavaks teha ning nad peavad 
selles osas rakendama nõuetekohast 
hoolsust. 

Or. en

Selgitus

Asendab raporti projekti muudatusettepanekut 6. Selgitamine.

Muudatusettepanek 69
Samuli Pohjamo

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 12

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(12) Paljud puidust saadud tooted läbivad 
enne ja pärast nende esmakordset turule 
viimist arvukaid protsesse. Selleks et 
vältida tarbetut halduskoormust, tuleks 
käesolevas määruses sätestatud nõudeid 
kohaldada mitte kõikide tarneahelas 
tegutsevate ettevõtjate suhtes, vaid üksnes 
selliste ettevõtjate suhtes, kes viivad puitu 
ja sellest saadud tooteid turule esimest 
korda.

(12) Paljud puidust saadud tooted läbivad 
enne ja pärast nende esmakordset soetamist 
arvukaid protsesse. Selleks et vältida 
tarbetut halduskoormust, tuleks käesolevas 
määruses sätestatud nõudeid kohaldada 
mitte kõikide tarneahelas tegutsevate 
ettevõtjate suhtes, vaid üksnes selliste 
ettevõtjate suhtes, kes soetavad puitu ja 
sellest saadud tooteid esimest korda.

Or. en

Selgitus

Et muuta määrus tõhusamaks ja kulutasuvamaks, soovitatakse ettevõtjale, kes soetab 
esimesena puitu ja sellest saadud tooteid, nõuetekohase hoolsuse kohustuse kehtestamist. 
Selle määratluse muutmine vähendaks ettevõtjate hulka, kes peaksid sisse seadma 
nõuetekohase hoolsuse süsteemi, orienteeruvalt 16 miljonist metsaomanikust kuni 
hinnanguliselt 50 000 ostjani. Ostjad tegutsevad korrapäraselt turul ja enamikul neist on juba 
kehtestatud süsteemid, mis võiksid tagada nõuetekohase hoolsuse.
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Muudatusettepanek 70
Kartika Tamara Liotard

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 12 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(12 a) Kõik ettevõtjad (kauplejad ja 
tootjad) puidu ja sellest saadud toodete 
tarneahelas Euroopa turul peavad 
näitama pakutavate toodete puhul selgelt 
ära seadusliku allika või tarnija, kellelt 
puit pärineb.

Or. nl

Selgitus

Kõikidel ettevõtjatel tarneahelas on kohustus järgida ebaseaduslikult ja/või vastutustundetult 
üles töötatud puidu turustamise keeldu. Jälgitavusega seoses peab olema selge, kes 
puidutarnija on, et alati saaks teha kindlaks asjaolu, et puit saadi nende puidutoodetest.

Ettevõtjad, kes toovad esimesena tooteid turule, peavad siiski vastama üksikasjalikumatele 
eeskirjadele, sest nemad määravad kindlaks puidu, mis Euroopa turule tuleb.

Muudatusettepanek 71
Véronique Mathieu

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 13

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(13) Ühenduse esmatähtis eesmärk on 
jätkuvalt säästvuse saavutamine 
säästvuskriteeriumide edendamise kaudu. 
Kõnealust eesmärki silmas pidades ning 
selleks, et vähendada puitu ja sellest 
saadud tooteid turule viivate selliste 
ettevõtjate halduskoormust, kelle suhtes 
kohaldatakse Euroopa Parlamendi ja 
nõukogu direktiivis XX/XX/EÜ 
(taastuvatest energiaallikatest saadud 
energia kasutamise edendamise kohta) 
sätestatud kohustuslikke 

välja jäetud
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säästvuskriteeriume, ei tuleks käesolevat 
määrust kohaldada selliste toodete suhtes.

Or. fr

Selgitus

Kogu puit ja sellest saadud tooted, olenemata nende lõppkasutusest, peavad kuuluma 
käesoleva määruse reguleerimisalasse.

Muudatusettepanek 72
Kartika Tamara Liotard

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 13

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(13) Ühenduse esmatähtis eesmärk on 
jätkuvalt säästvuse saavutamine 
säästvuskriteeriumide edendamise kaudu. 
Kõnealust eesmärki silmas pidades ning 
selleks, et vähendada puitu ja sellest 
saadud tooteid turule viivate selliste 
ettevõtjate halduskoormust, kelle suhtes 
kohaldatakse Euroopa Parlamendi ja 
nõukogu direktiivis XX/XX/EÜ 
(taastuvatest energiaallikatest saadud 
energia kasutamise edendamise kohta) 
sätestatud kohustuslikke 
säästvuskriteeriume, ei tuleks käesolevat 
määrust kohaldada selliste toodete 
suhtes3.

välja jäetud

3Väljaannete talitus: lisada viide selle 
kohta, siis kui kõnealune õigusakt on 
vastu võetud.

Or. nl

Selgitus

Selliste toodete väljajätmine, mis ei vasta seaduslikkuse ja/või säästvuse tingimustele, on 
ebaõiglane ja kahjustab käesoleva määruse eesmärki. 
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Muudatusettepanek 73
Samuli Pohjamo

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 13

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(13) Ühenduse esmatähtis eesmärk on 
jätkuvalt säästvuse saavutamine 
säästvuskriteeriumide edendamise kaudu. 
Kõnealust eesmärki silmas pidades ning 
selleks, et vähendada puitu ja sellest 
saadud tooteid turule viivate selliste 
ettevõtjate halduskoormust, kelle suhtes 
kohaldatakse Euroopa Parlamendi ja 
nõukogu direktiivis XX/XX/EÜ 
(taastuvatest energiaallikatest saadud 
energia kasutamise edendamise kohta) 
sätestatud kohustuslikke 
säästvuskriteeriume, ei tuleks käesolevat 
määrust kohaldada selliste toodete suhtes.

(13) Ühenduse esmatähtis eesmärk on 
jätkuvalt säästvuse saavutamine 
säästvuskriteeriumide edendamise kaudu. 
Kõnealust eesmärki silmas pidades ning 
selleks, et vähendada puitu ja sellest 
saadud tooteid turul soetavate selliste 
ettevõtjate halduskoormust, kelle suhtes 
kohaldatakse Euroopa Parlamendi ja 
nõukogu direktiivis XX/XX/EÜ 
(taastuvatest energiaallikatest saadud 
energia kasutamise edendamise kohta) 
sätestatud kohustuslikke 
säästvuskriteeriume, ei tuleks käesolevat 
määrust kohaldada selliste toodete suhtes.

Or. en

Selgitus

Et muuta määrus tõhusamaks ja kulutasuvamaks, soovitatakse ettevõtjale, kes soetab 
esimesena puitu ja sellest saadud tooteid, nõuetekohase hoolsuse kohustuse kehtestamist. 
Selle määratluse muutmine vähendaks ettevõtjate hulka, kes peaksid sisse seadma 
nõuetekohase hoolsuse süsteemi, orienteeruvalt 16 miljonist metsaomanikust kuni 
hinnanguliselt 50 000 ostjani. Ostjad tegutsevad korrapäraselt turul ja enamikul neist on juba 
kehtestatud süsteemid, mis võiksid tagada nõuetekohase hoolsuse.

Muudatusettepanek 74
Kartika Tamara Liotard

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 14

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(14) Ettevõtjad, kes viivad puitu ja sellest 
saadud tooteid ühenduse turule esimest 

(14) Ettevõtjad, kes viivad puitu ja sellest 
saadud tooteid ühenduse turule esimest 
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korda, peaksid rakendama meetmete ja 
korra süsteemi kaudu nõuetekohast 
hoolsust (nõuetekohase hoolsuse süsteem), 
et võimalikult vähendada ohtu, et nad 
viivad turule ebaseaduslikult ülestöötatud 
puitu ja sellest saadud tooteid. 

korda, peaksid rakendama meetmete ja 
korra süsteemi kaudu nõuetekohast 
hoolsust (nõuetekohase hoolsuse süsteem), 
et välistada oht, et nad viivad turule 
ebaseaduslikult ülestöötatud puitu ja sellest 
saadud tooteid.

Or. nl

Selgitus

Käesoleva määruse eesmärk on mitte üksnes säilitada ebaseaduslikult ja vastutustundetult 
üles töötatud puidu taset minimaalsena, vaid ka kõrvaldada see turult. „vähendada ohtu” on 
liiga paindlik ja ebaselge ning seda saab mitmeti tõlgendada.

Muudatusettepanek 75
Samuli Pohjamo

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 14

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(14) Ettevõtjad, kes viivad puitu ja sellest 
saadud tooteid ühenduse turule esimest 
korda, peaksid rakendama meetmete ja 
korra süsteemi kaudu nõuetekohast 
hoolsust (nõuetekohase hoolsuse süsteem), 
et võimalikult vähendada ohtu, et nad 
viivad turule ebaseaduslikult ülestöötatud 
puitu ja sellest saadud tooteid. 

(14) Ettevõtjad, kes soetavad puitu ja 
sellest saadud tooteid ühenduse turul 
esimest korda, peaksid rakendama 
meetmete ja korra süsteemi kaudu 
nõuetekohast hoolsust (nõuetekohase 
hoolsuse süsteem), et võimalikult 
vähendada ohtu, et nad viivad turule 
ebaseaduslikult ülestöötatud puitu ja sellest 
saadud tooteid.

Or. en

Selgitus

Et muuta määrus tõhusamaks ja kulutasuvamaks, soovitatakse ettevõtjale, kes soetab 
esimesena puitu ja sellest saadud tooteid, nõuetekohase hoolsuse kohustuse kehtestamist. 
Selle määratluse muutmine vähendaks ettevõtjate hulka, kes peaksid sisse seadma 
nõuetekohase hoolsuse süsteemi, orienteeruvalt 16 miljonist metsaomanikust kuni 
hinnanguliselt 50 000 ostjani. Ostjad tegutsevad korrapäraselt turul ja enamikul neist on juba 
kehtestatud süsteemid, mis võiksid tagada nõuetekohase hoolsuse.
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Muudatusettepanek 76
Samuli Pohjamo

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 15

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(15) Asjaomane nõuetekohase hoolsuse 
süsteem peaks võimaldama juurdepääsu 
ühenduse turule viidava puidu ning sellest 
saadud toodete allikatele ja tarnijatele ning 
teabele kohaldatavate õigusaktide järgimise 
kohta.

(15) Asjaomane nõuetekohase hoolsuse 
süsteem peaks võimaldama juurdepääsu 
ühenduse turul soetatava puidu ning sellest 
saadud toodete allikatele ja tarnijatele ning 
teabele kohaldatavate õigusaktide järgimise 
kohta. 

Or. en

Selgitus

Et muuta määrus tõhusamaks ja kulutasuvamaks, soovitatakse ettevõtjale, kes soetab 
esimesena puitu ja sellest saadud tooteid, nõuetekohase hoolsuse kohustuse kehtestamist. 
Selle määratluse muutmine vähendaks ettevõtjate hulka, kes peaksid sisse seadma 
nõuetekohase hoolsuse süsteemi, orienteeruvalt 16 miljonist metsaomanikust kuni 
hinnanguliselt 50 000 ostjani. Ostjad tegutsevad korrapäraselt turul ja enamikul neist on juba 
kehtestatud süsteemid, mis võiksid tagada nõuetekohase hoolsuse.

Muudatusettepanek 77
Lena Ek

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 15 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(15 a) Käesoleva määruse rakendamisel 
peaksid komisjon ja liikmesriigid võtma 
eriti arvesse väikeste ja keskmise 
suurusega ettevõtete erilist haavatavust ja 
piiratud ressursse. On äärmiselt oluline, 
et selliseid ettevõtteid ei koormaks 
keerulised eeskirjad, mis takistavad nende 
arengut. Komisjon peaks seepärast 
võimaluse korral ja eelolevas 
väikeettevõtlusalgatuses Small Business 
Act sätestatud mehhanismide ja 
põhimõtete alusel töötama välja 
lihtsustatud süsteemid seoses väikeste ja 
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keskmise suurusega ettevõtete 
kohustustega käesoleva määruse alusel, 
ilma, et seataks ohtu selle objekt ja 
eesmärk, ja pakkuma kõnealustele 
ettevõtetele sobivaid alternatiive 
tegutsemiseks kooskõlas ühenduse 
õigusaktidega

Or. sv

Selgitus

Väikeste ja keskmise suurusega ettevõtete piiratud vahendeid ja võimet võtta osa ulatuslikest
ja sageli keerulistest järelevalvesüsteemidest tuleb võtta arvesse, kui komisjon koostab ja 
võtab vastu meetmeid nõuetekohase hoolsuse süsteemi rakendamiseks. Võimaluse korral, 
riskimata kahjustada määruse objekti ja eesmärki, peaks komisjon võtma seepärast eelkõige 
arvesse ettevõtete erilist seisundit ja sellest tulenevalt pakkuma ka lihtsustatud, kuid 
võrdväärseid alternatiive.

Muudatusettepanek 78
Magor Imre Csibi, Fiona Hall

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 16

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(16) Puidusektor on ühenduse majanduse 
tähtis osa. Ettevõtjate organisatsioonid on 
kõnealuse sektori oluline osa, sest nad 
esindavad selle huve avalikkuse ees ja 
suhtlevad eri sidusrühmadega. 
Organisatsioonidel on samuti teadmised 
ja suutlikkus, et analüüsida asjakohaseid 
õigusakte ning hõlbustada nende 
järgimist liikmete poolt, eeldades, et nad 
ei kasuta seda pädevust turu valitsemise 
eesmärgil. Selleks et lihtsustada käesoleva 
määruse rakendamist ja aidata välja 
kujundada häid tavasid, on asjakohane 
tunnustada organisatsioone, kes on 
koostanud nõuetekohase hoolsuse süsteemi 
rakendamise nõuded. Selliste tunnustatud 
organisatsioonide nimekiri avaldatakse, 
mispärast on liikmesriikide kõikidel 
pädevatel asutustel võimalik tunnustada 

(16) Selleks et lihtsustada käesoleva 
määruse rakendamist ja aidata välja 
kujundada häid tavasid, on asjakohane 
tunnustada organisatsioone, kes on 
koostanud nõuetekohase hoolsuse süsteemi 
rakendamise sobivad ja tõhusad nõuded. 
Selliste tunnustatud organisatsioonide 
nimekiri avaldatakse.
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nimekirjas loetletud 
järelevalveorganisatsioone.

Or. en

Selgitus

Lihtsustamine (esimene osa). Tuleks tunnustada nende organisatsioonide jõupingutusi, kes on 
võtnud kõik meetmed, tagamaks nõuetekohase hoolsuse süsteemide tõhusust ja 
usaldusväärsust.

Muudatusettepanek 79
Kartika Tamara Liotard

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 16

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(16) Puidusektor on ühenduse majanduse 
tähtis osa. Ettevõtjate organisatsioonid on 
kõnealuse sektori oluline osa, sest nad 
esindavad selle huve avalikkuse ees ja 
suhtlevad eri sidusrühmadega. 
Organisatsioonidel on samuti teadmised 
ja suutlikkus, et analüüsida asjakohaseid 
õigusakte ning hõlbustada nende 
järgimist liikmete poolt, eeldades, et nad 
ei kasuta seda pädevust turu valitsemise 
eesmärgil. Selleks et lihtsustada käesoleva 
määruse rakendamist ja aidata välja 
kujundada häid tavasid, on asjakohane 
tunnustada organisatsioone, kes on 
koostanud nõuetekohase hoolsuse süsteemi 
rakendamise nõuded. Selliste tunnustatud 
organisatsioonide nimekiri avaldatakse,
mispärast on liikmesriikide kõikidel 
pädevatel asutustel võimalik tunnustada 
nimekirjas loetletud 
järelevalveorganisatsioone.

(16) Selleks et lihtsustada käesoleva 
määruse rakendamist ja aidata välja 
kujundada häid tavasid, on asjakohane 
tunnustada organisatsioone, kes on 
koostanud nõuetekohase hoolsuse süsteemi 
rakendamise nõuded. Selliste tunnustatud 
organisatsioonide nimekiri avaldatakse.

Or. nl
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Selgitus

Kui käesoleva määruse nõudeid ja hea tava nõudeid tuleb usaldusväärselt täita, peavad 
eelpool nimetatud järelevalveorganisatsioonide hulka olema kaasatud asjaomased 
mittekaubanduslikud VVOd (keskkonna- ja inimõigusteorganisatsioonid). 

Muudatusettepanek 80
Eija-Riitta Korhola, Véronique Mathieu

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 16

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(16) Puidusektor on ühenduse majanduse 
tähtis osa. Ettevõtjate organisatsioonid on 
kõnealuse sektori oluline osa, sest nad 
esindavad selle huve avalikkuse ees ja 
suhtlevad eri sidusrühmadega. 
Organisatsioonidel on samuti teadmised ja 
suutlikkus, et analüüsida asjakohaseid 
õigusakte ning hõlbustada nende järgimist 
liikmete poolt, eeldades, et nad ei kasuta 
seda pädevust turu valitsemise eesmärgil. 
Selleks et lihtsustada käesoleva määruse 
rakendamist ja aidata välja kujundada häid 
tavasid, on asjakohane tunnustada 
organisatsioone, kes on koostanud 
nõuetekohase hoolsuse süsteemi 
rakendamise nõuded. Selliste tunnustatud 
organisatsioonide nimekiri avaldatakse, 
mispärast on liikmesriikide kõikidel 
pädevatel asutustel võimalik tunnustada 
nimekirjas loetletud 
järelevalveorganisatsioone.

(16) Puidusektor on ühenduse majanduse 
tähtis osa. Ettevõtjate organisatsioonid on 
kõnealuse sektori oluline osa, sest nad 
esindavad selle huve avalikkuse ees ja 
suhtlevad eri sidusrühmadega. 
Organisatsioonidel on samuti teadmised ja 
suutlikkus, et analüüsida asjakohaseid 
õigusakte ning hõlbustada nende järgimist 
liikmete poolt, eeldades, et nad ei kasuta 
seda pädevust turu valitsemiseks. Selleks et 
lihtsustada käesoleva määruse rakendamist 
ja aidata välja kujundada häid tavasid, on 
asjakohane tunnustada organisatsioone, kes 
on koostanud nõuetekohase hoolsuse 
süsteemi rakendamise nõuded. Sellised 
organisatsioonid võivad olla ettevõtjate 
organisatsioonid, kuna neil on 
eriteadmised ja suutlikkus analüüsida 
asjaomaseid õigusakte ning hõlbustada 
oma liikmete vastavust nõuetele. Selliste 
tunnustatud organisatsioonide nimekiri 
avaldatakse, mispärast on liikmesriikide 
kõikidel pädevatel asutustel võimalik 
tunnustada nimekirjas loetletud 
järelevalveorganisatsioone.

Or. fr

Selgitus

Ettevõtjate organisatsioonid on loonud oskusteabe ja eriteadmised. Neil tuleks lubada 
nõuetekohase hoolsuse süsteemid oma liikmetele kättesadavaks teha.
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Muudatusettepanek 81
Kartika Tamara Liotard

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 16 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(16 a) Selleks et lihtsustada käesoleva 
määruse rakendamist ja aidata välja 
kujundada häid tavasid, julgustab 
Euroopa Liit eelpool nimetatud 
organisatsioone tegema koostööd 
keskkonnaorganisatsioonide ning 
inimõigusteorganisatsioonidega, et 
toetada hoolsuse süsteeme ja nende 
jälgimist.

Or. nl

Selgitus

Kui käesoleva määruse nõudeid ja hea tava nõudeid tuleb usaldusväärselt täita, peavad 
eelpool nimetatud järelevalveorganisatsioonide hulka olema kaasatud asjaomased 
mittekaubanduslikud VVOd (keskkonna- ja inimõigusteorganisatsioonid). 

Muudatusettepanek 82
Magor Imre Csibi, Fiona Hall

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 17

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(17) Pädevad asutused peaksid jälgima, et 
asjaomased ettevõtjad täidaksid käesolevas 
määruses sätestatud kohustusi. Selleks 
peaksid pädevad asutused tegema 
ametlikke kontrolle ja nõudma ettevõtjatelt 
vajaduse korral parandusmeetmete võtmist. 

(17) ELi inspektorid ja liikmesriikide 
pädevad asutused peaksid jälgima, et 
asjaomased ettevõtjad täidaksid käesolevas 
määruses sätestatud kohustusi. Selleks 
peaksid ELi inspektorid ja liikmesriikide 
pädevad asutused tegema ametlikke 
kontrolle, sealhulgas kohapealseid 
auditeid, ja nõudma ettevõtjatelt vajaduse 
korral parandusmeetmete võtmist.
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Or. en

Selgitus

ELi inspektorid aitavad liikmesriikide pädevatel asutustel tagada täpsuse ja ühtluse määruse 
jõustamisel.

Muudatusettepanek 83
Urszula Krupa

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 17

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(17) Pädevad asutused peaksid jälgima, et 
asjaomased ettevõtjad täidaksid käesolevas 
määruses sätestatud kohustusi. Selleks 
peaksid pädevad asutused tegema 
ametlikke kontrolle ja nõudma ettevõtjatelt 
vajaduse korral parandusmeetmete võtmist.

(17) Pädevad asutused peaksid jälgima, et 
asjaomased ettevõtjad täidaksid käesolevas 
määruses sätestatud kohustusi. Selleks 
peaksid pädevad asutused tegema 
ametlikke kontrolle, sealhulgas 
tollikontrolle, ja nõudma ettevõtjatelt 
vajaduse korral parandusmeetmete võtmist.

Or. pl

Selgitus

Rõhutada tuleks probleemi piiriülest iseloomu. Nüüdsest peale võiks astuda samme tagamaks, 
et ebaseaduslikult langetatud metsa ei toodaks ELi siseturule. 

Muudatusettepanek 84
Magor Imre Csibi, Fiona Hall

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 18

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(18) Pädevad asutused peaksid koostama 
kõnealuste kontrollide protokolle ja tegema 
nende kokkuvõtte üldsusele kättesaadavaks 
vastavalt Euroopa Parlamendi ja nõukogu 
23. jaanuari 2003. aasta direktiivile 
2003/4/EÜ (keskkonnateabele avaliku 

(18) ELi inspektorid ja pädevad asutused 
peaksid koostama kõnealuste kontrollide 
protokolle ja tegema nende kokkuvõtte 
üldsusele kättesaadavaks vastavalt Euroopa 
Parlamendi ja nõukogu 23. jaanuari 
2003. aasta direktiivile 2003/4/EÜ 
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juurdepääsu kohta). (keskkonnateabele avaliku juurdepääsu 
kohta).

Or. en

Selgitus

ELi inspektorid aitavad liikmesriikide pädevatel asutustel tagada täpsuse ja ühtluse määruse 
jõustamisel.

Muudatusettepanek 85
Kartika Tamara Liotard

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 19

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(19) Võttes arvesse, et ebaseaduslik 
metsaraie ja sellega seotud kaubandus on 
rahvusvaheline probleem, peaksid pädevad 
asutused tegema koostööd omavahel ning 
kolmandate riikide haldusasutustega ja 
komisjoniga.

(19) Võttes arvesse, et ebaseaduslik 
metsaraie ja sellega seotud kaubandus on 
rahvusvaheline probleem, peaksid pädevad 
asutused tegema koostööd omavahel ning 
keskkonnaorganisatsioonide, 
inimõigusteorganisatsioonide ning 
kolmandate riikide haldusasutustega ja 
komisjoniga.

Or. nl

Selgitus

Kui käesoleva määruse nõudeid ja hea tava nõudeid tuleb usaldusväärselt täita, peavad 
eelpool nimetatud järelevalveorganisatsioonide hulka olema kaasatud asjaomased 
mittekaubanduslikud VVOd (keskkonna- ja inimõigusteorganisatsioonid); lisaks sellele on 
olemas rohkem sidusrühmi kui vaid ettevõtjad. 
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Muudatusettepanek 86
Urszula Krupa

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 19

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(19) Võttes arvesse, et ebaseaduslik 
metsaraie ja sellega seotud kaubandus on 
rahvusvaheline probleem, peaksid pädevad 
asutused tegema koostööd omavahel ning 
kolmandate riikide haldusasutustega ja 
komisjoniga.

(19) Võttes arvesse, et ebaseaduslik 
metsaraie ja sellega seotud kaubandus ning 
turustamine on rahvusvaheline probleem, 
peaksid pädevad asutused tegema koostööd 
omavahel ning kolmandate riikide 
haldusasutustega ja komisjoniga.

Or. pl

Selgitus

Lisaks ebaseaduslikule raiele ja sellega seotud kaubandusele, tuleks mainida ka turustamist 
kui olulist sidet puidu ülestöötamise ja ebaseadusliku müümise vahel.

Muudatusettepanek 87
Anders Wijkman, Péter Olajos, Avril Doyle

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 23

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(23) Selleks et võimaldada ettevõtjatel ja 
pädevatel asutustel ennast käesoleva 
määruse nõuete täitmiseks ette 
valmistada, hakatakse käesolevat määrust 
kohaldama kaks aastat pärast selle 
jõustumist.

välja jäetud

Or. en

Selgitus

Ebaseadusliku raie küsimust on arutatud palju aastaid. On vaja, et õigusakt jõustuks niipea 
kui võimalik, et vältida viivitamist ohus oleva metsa mis tahes täiendava hädavajaliku 
kaitsmisega. 
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Muudatusettepanek 88
Lena Ek

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 23 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(23 a) Säästva metsamajanduse 
arendamine on pidev protsess ja 
käesolevat määrust tuleks seepärast 
korrapäraselt, kooskõlas uute 
teadusuuringute tulemustega hinnata, 
ajakohastada ja muuta. Komisjon peaks 
seepärast analüüsima viimaseid 
kättesaadavaid teadus- ja arendustöid ja 
esitama oma analüüsi järeldused ja 
kavandatud muudatusettepanekud raporti 
vormis Euroopa Parlamendile.

Or. sv

Selgitus

Kui käesolev määrus peab jääma tõhusaks ja olema jätkuvalt kooskõlas säästva 
metsandusega, tuleb seda pidevalt hinnata ja ajakohastada. 

Muudatusettepanek 89
Lena Ek

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 23 b (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(23 b) Et tagada tõrgeteta toimiv 
metsatoodete siseturg, peaks komisjon 
analüüsima korrapäraselt käesoleva 
määruse mõju. Eelkõige tuleks arvesse 
võtta määruse võimalikku mõju väikese ja 
keskmise suurusega ettevõtetele, kes 
tegutsevad ühenduse siseturul. Komisjon 
peaks seepärast viima vastavalt ja 
korrapäraselt läbi uuringu ja mõju 
analüüsi määruse mõjude kohta 
siseturule, viidates eelkõige väikestele ja 
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keskmise suurusega ettevõtetele.
Komisjon peaks seejärel esitama Euroopa 
Parlamendile aruande oma analüüsi 
järelduste ja ettepanekute kohta võtta 
vastu meetmed.

Or. sv

Selgitus

Kui käesolev määrus peab jääma tõhusaks ja olema jätkuvalt kooskõlas säästva 
metsandusega, tuleb seda pidevalt hinnata ja ajakohastada.

Muudatusettepanek 90
Urszula Krupa

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 24

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(24) Kuna liikmesriigid ei suuda käesoleva 
määruse eesmärki (täiendada ja tugevdada 
kehtivat poliitilist raamistikku ning toetada 
rahvusvahelist võitlust ebaseadusliku 
metsaraie ja sellega seotud kaubanduse 
vastu) piisavalt saavutada ning seega on 
seda selle ulatuse tõttu parem saavutada 
ühenduse tasandil, võib ühendus võtta 
meetmeid kooskõlas asutamislepingu 
artiklis 5 sätestatud subsidiaarsuse 
põhimõttega. Kõnealuses artiklis sätestatud 
proportsionaalsuse põhimõtte kohaselt ei 
lähe käesolev määrus nimetatud 
eesmärkide saavutamiseks vajalikust 
kaugemale,

(24) Kuna liikmesriigid ei suuda käesoleva 
määruse eesmärki (täiendada ja tugevdada 
kehtivat poliitilist raamistikku ning toetada 
rahvusvahelist võitlust ebaseadusliku 
metsaraie ja sellega seotud kaubanduse ja 
turustamise vastu) piisavalt saavutada ning 
seega on seda selle ulatuse tõttu parem 
saavutada ühenduse tasandil, võib ühendus 
võtta meetmeid kooskõlas asutamislepingu 
artiklis 5 sätestatud subsidiaarsuse 
põhimõttega. Kõnealuses artiklis sätestatud 
proportsionaalsuse põhimõtte kohaselt ei 
lähe käesolev määrus nimetatud 
eesmärkide saavutamiseks vajalikust 
kaugemale,

Or. pl

Selgitus

Lisaks ebaseaduslikule raiele ja sellega seotud kaubandusele tuleks mainida ka turustamist 
kui olulist sidet puidu ülestöötamise ja ebaseadusliku müümise vahel.
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Muudatusettepanek 91
Kartika Tamara Liotard

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 1 – pealkiri

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Sisu Sisu ja eesmärk

Or. nl

Selgitus

Käesolevat määrust ei saa vaadelda eraldi; sellel on ka eesmärk kaitsta ürgmetsi, bioloogilist 
mitmekesisust, keskkonda ja ausat kaubandust ning võidelda kliimamuutuste vastu. EL on 
oma eri direktiivides pühendunud ka inimõiguste kaitsmisele, kultuuripärandi kaitsmisele, 
jätkusuutlikule regionaalarengule, jätkusuutlikule maaelu arengule ja vaesuse vastasele 
võitlusele ning kolmanda maailma probleemidele. See peaks seepärast õigusaktis kajastuma 
ja seda tuleks selgesõnaliselt väljendada.

Muudatusettepanek 92
Jens Holm, John Bowis, Kartika Tamara Liotard, Avril Doyle

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 1

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Sisu Sisu ja eesmärgid
Käesolevas määruses sätestatakse puitu ja 
sellest saadud tooteid turule viivate 
ettevõtjate kohustused.

Käesolevas määruses sätestatakse puitu ja 
sellest saadud tooteid turule viivate või 
turul kättesaadavaks tegevate ettevõtjate 
kohustused.

Ettevõtjad tagavad, et turul tehakse 
kättesaadavaks üksnes seaduslikult 
ülestöötatud puit ja sellest saadud tooted.
Puitu ja sellest saadud tooteid turule 
viivad ettevõtjad kasutavad nõuetekohase 
hoolsuse süsteemi.
Käesoleva määruse rakendamisel 
käsitlevad liikmesriigid rikkumisena 
sellise puidu ja puidust valmistatud 
toodete turule viimist ja turul 
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kättesaadavaks tegemist, mis on üles 
töötatud, ostetud, müüdud, millega on 
kaubeldud või mida on omatud vastuolus 
kohaldatavate õigusaktidega, juhul kui 
seda on üritatud teha või see on toime 
pandud tahtlikult, hooletuse või raske 
hooletuse tõttu.
Käesoleva määruse sätete eesmärk on:
a) toetada ja stimuleerida metsa säästliku 
majandamise rakendamist ja luua 
jõulised takistused puidu ebaseaduslikule 
ülestöötamisele ja sellest saadud 
toodetele;
b) aidata rakendada kohaldatavaid 
õigusakte, olemasolevaid ja 
kavandatavaid rahvusvahelisi standardeid 
ning rahvusvahelisi kohustusi, 
põhimõtteid ja soovitusi, sealhulgas neid, 
mis seonduvad kliimamuutuste 
leevendamise, bioloogilise mitmekesisuse 
kadumise vähendamise, vaesuse 
leevendamise, kõrbestumise tõkestamise 
ja põlisrahvaste ning kohalike ja metsast 
sõltuvate kogukondade õiguste kaitse ja 
edendamisega.

Or. en

Selgitus

Muudatusettepanekuga lisatakse USAs kehtivas muudetud õigusaktis Lacey Act sisalduv tekst. 
Muudatusettepanekus sätestatakse ka, et määruse eesmärk peaks olema toetada säästvat 
metsamajandamist ja aidata kaasa kliimamuutuste leevendamist, bioloogilist mitmekesisust, 
vaesust, kõrbestumist ja põlisrahvaste õigusi käsitlevate kohaldatavate õigusaktide ja 
põhimõtete rakendamisele. 
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Muudatusettepanek 93
Magor Imre Csibi

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 1

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Käesolevas määruses sätestatakse puitu ja 
sellest saadud tooteid turule viivate 
ettevõtjate kohustused.

1. Käesolevas määruses sätestatakse puitu 
ja sellest saadud tooteid turule viivate või 
turul kättesaadavaks tegevate ettevõtjate 
kohustused. 
Ettevõtjad tagavad, et turul tehakse 
kättesaadavaks üksnes seaduslikult 
ülestöötatud puit ja sellest saadud tooted.
Puitu ja sellest saadud tooteid turule 
viivad ettevõtjad kasutavad nõuetekohase 
hoolsuse süsteemi.
2. Käesolevas määruses sätestatakse 
järgmised põhimõtted:
a) et võetakse ennetavad meetmed;
b) et käesolevas määruses sisalduvad 
meetmed aitavad kaasa säästvale 
arengule;
c) et puitu töötatakse üles seaduslikult; 
d) et kõik tarneahelas osalejad jagavad 
vastutust sellise ohu kõrvaldamise eest, et 
teatavat toodet valmistatakse 
ebaseaduslikult ülestöötatud puidust 
vastavalt artikli 2 sätetele;
3. Käesoleva määruse eesmärk on peatada 
ebaseaduslikult ülestöötatud puidu ja 
sellisest puidust valmistatud toodetega 
kauplemine ELis ning aidata peatada 
metsade seisukorra halvenemist ja 
metsade kahjustamist ning sellega seotud 
süsinikdioksiidi heidet ja bioloogilise 
mitmekesisuse kadu kogu maailmas, 
edendades samal ajal jätkusuutlikku 
majanduskasvu, jätkusuutlikku 
inimarengut ning põlisrahvaste ja 
kohalike rahvaste austamist. 

Or. en

Selgitus

Määruse eesmärki on vaja määratleda laiemalt artiklis 1, kooskõlas ELi kohustustega 
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võidelda ebaseadusliku raie vastu ja aidata kaasa laiapõhjalisemale säästva 
metsamajandamise eesmärgile.

Muudatusettepanek 94
Kartika Tamara Liotard

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 1

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Käesolevas määruses sätestatakse puitu ja 
sellest saadud tooteid turule viivate 
ettevõtjate kohustused. 

Käesolevas määruses sätestatakse puitu ja 
sellest saadud tooteid turule viivate 
ettevõtjate kohustused eesmärgiga kaitsta 
ja säilitada ürgmetsa ja metsaga kaetud 
alasid, ülima eesmärgiga säilitada 
bioloogiline mitmekesisus ja ökosüsteem, 
kaitsta kliimat ja põlisrahvaid ning 
kohalikke metsast sõltuvaid kogukondi, 
ning kaitsta nende õigusi.
Ettevõtjad tagavad, et turule viiakse 
üksnes seaduslikult ülestöötatud puit ja 
sellest saadud tooted. 
Puitu ja sellest saadud tooteid turule 
viivad ettevõtjad kasutavad nõuetekohase 
hoolsuse süsteemi. 
Puidu ja sellest saadud toodete tarnija ja 
ostja vastutavad mõlemad selle tagamise 
eest, et nende pakutud või ostetud tooted 
vastavad käesolevas määruses sätestatud 
nõuetele. 

Or. nl

Selgitus

Käesolevat määrust ei saa arvestada eraldi; sellel on ka eesmärk kaitsta ürgmetsi, 
bioloogilist mitmekesisust, keskkonda ja ausat kaubandust ning võidelda kliimamuutuste 
vastu. EL on oma eri direktiivides pühendunud inimõiguste kaitsmisele, kultuuripärandi 
kaitsmisele, jätkusuutlikule regionaalarengule, jätkusuutlikule maaelu arengule ja vaesuse 
vastasele võitlusele ning kolmanda maailma probleemidele. See peaks seepärast õigusaktis 
kajastuma ja seda tuleks selgesõnaliselt väljendada.
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Muudatusettepanek 95
Riitta Myller, Åsa Westlund

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 1

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Käesolevas määruses sätestatakse puitu ja 
sellest saadud tooteid turule viivate 
ettevõtjate kohustused.

1. Käesolevas määruses sätestatakse puitu 
ja sellest saadud tooteid turule viivate või 
turul kättesaadavaks tegevate ettevõtjate 
kohustused.
2. Käesolevas määruses sätestatakse 
järgmised põhimõtted:
a) et võetakse ennetavad meetmed;
b) et käesolevas määruses sisalduvad 
meetmed aitavad kaasa säästvale 
arengule;
c) et puitu töötatakse üles seaduslikult;
d) et kõik tarneahelas osalejad jagavad 
vastutust sellise ohu kõrvaldamise eest, et 
teatavat toodet valmistatakse 
ebaseaduslikult ülestöötatud puidust 
vastavalt artikli 2 sätetele;

Or. en

Muudatusettepanek 96
Samuli Pohjamo

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 1

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Käesolevas määruses sätestatakse puitu ja 
sellest saadud tooteid turule viivate
ettevõtjate kohustused.

Käesolevas määruses sätestatakse puitu ja 
sellest saadud tooteid turul soetavate
ettevõtjate kohustused. 

Or. en

Selgitus

Et muuta määrus tõhusamaks ja kulutasuvamaks, soovitatakse ettevõtjale, kes soetab 
esimesena puitu ja sellest saadud tooteid, nõuetekohase hoolsuse kohustuse kehtestamist. 
Selle määratluse muutmine vähendaks ettevõtjate hulka, kes peaksid kehtestama nõuetekohase 
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hoolsuse süsteemi, orienteeruvalt 16 miljonist metsaomanikust kuni hinnanguliselt 50 000 
ostjani. Ostjad tegutsevad korrapäraselt turul ja enamikul neist on juba kehtestatud 
süsteemid, mis võiksid tagada nõuetekohase hoolsuse.

Muudatusettepanek 97
Kartika Tamara Liotard

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 2 – punkt a

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

a) „puit ja sellest saadud tooted” – lisas 
sätestatud puit ja sellest saadud tooted, 
välja arvatud selline puit ja sellest saadud 
tooted, mille suhtes kohaldatakse 
direktiivis XX/XX/EÜ sätestatud 
kohustuslikke säästvuskriteeriume;

a) „puit ja sellest saadud tooted” – lisas 
sätestatud puit ja sellest saadud tooted; 

Or. nl

Selgitus

Selliste toodete väljajätmine, mis ei vasta seaduslikkuse ja/või jätkusuutlikkuse tingimustele, 
on ebaõiglane ja kahjustab käesoleva direktiivi eesmärki. 

Muudatusettepanek 98
Véronique Mathieu

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 2 – punkt a

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

a) „puit ja sellest saadud tooted” – lisas 
sätestatud puit ja sellest saadud tooted, 
välja arvatud selline puit ja sellest saadud 
tooted, mille suhtes kohaldatakse 
direktiivis XX/XX/EÜ sätestatud 
kohustuslikke säästvuskriteeriume;

a) „puit ja sellest saadud tooted” – lisas 
sätestatud puit ja sellest saadud tooted;

Or. fr
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Selgitus

Kogu puit ja sellest saadud tooted, olenemata nende lõppkasutusest, peavad kuuluma 
käesoleva määruse reguleerimisalasse.

Muudatusettepanek 99
Samuli Pohjamo

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 2 – punkt a

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

a) „puit ja sellest saadud tooted” – lisas 
sätestatud puit ja sellest saadud tooted, 
välja arvatud selline puit ja sellest saadud 
tooted, mille suhtes kohaldatakse 
direktiivis XX/XX/EÜ sätestatud 
kohustuslikke säästvuskriteeriume;

a) „puit ja sellest saadud tooted” – lisas 
sätestatud puit ja sellest saadud tooted; 

Or. en

Selgitus

Nüüd tuleks määrusest jätta välja sellised tooted, mis on hõlmatud teiste määrustega, kuna 
see tekitab seaduselünki ja ettevõtjate vahelist ebakindlust. 

Muudatusettepanek 100
Riitta Myller, Åsa Westlund

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 2 – punkt a

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

a) „puit ja sellest saadud tooted” – lisas 
sätestatud puit ja sellest saadud tooted, 
välja arvatud selline puit ja sellest saadud 
tooted, mille suhtes kohaldatakse 
direktiivis XX/XX/EÜ sätestatud 
kohustuslikke säästvuskriteeriume;

a) „puit ja sellest saadud tooted” – lisas 
sätestatud puit ja sellest saadud tooted ilma 
erandita;

Or. en
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Selgitus

Käesolev määrus peaks hõlmama kõiki tooteid, mis võivad sisaldada ebaseaduslikku päritolu 
puitu.

Muudatusettepanek 101
Samuli Pohjamo

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 2 – punkt b

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

b) „turuleviimine” – puidu ja sellest 
saadud toodete mis tahes esmakordne 
tarnimine ühenduse turule selle 
turustamiseks või kasutamiseks ärilise 
tegevuse käigus, kas tasu eest või tasuta;

b) „soetamine” – puidu ja sellest saadud 
toodete mis tahes esmakordne soetamine
selle müümiseks, töötlemiseks või 
kasutamiseks ühenduse turul ärilise 
tegevuse käigus, kas tasu eest või tasuta;

Or. en

Selgitus

Et muuta määrus tõhusamaks ja kulutasuvamaks, soovitatakse ettevõtjale, kes soetab 
esimesena puitu ja sellest saadud tooteid, nõuetekohase hoolsuse kohustuse kehtestamist. 
Selle määratluse muutmine vähendaks ettevõtjate hulka, kes peaksid sisse seadma 
nõuetekohase hoolsuse süsteemi, orienteeruvalt 16 miljonist metsaomanikust kuni 
hinnanguliselt 50 000 ostjani. 

Muudatusettepanek 102
Eija-Riitta Korhola, Véronique Mathieu

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 2 – punkt b

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

b) „turuleviimine” – puidu ja sellest saadud 
toodete mis tahes esmakordne tarnimine 
ühenduse turule selle turustamiseks või 
kasutamiseks ärilise tegevuse käigus, kas 
tasu eest või tasuta;

b) „turuleviimine” – puidu ja sellest saadud 
toodete mis tahes esmakordne tarnimine 
ühenduse turule selle turustamiseks või 
kasutamiseks ärilise tegevuse käigus, kas 
tasu eest või tasuta; puidu edasine 
töötlemine ja turustamine ei kujuta endast 
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„turule viimist”;

Or. fr

Selgitus

Kui puit on turule viidud koos piisavate tagatistega, et ebaseadusliku raie oht on viidud 
miinimumini, ei ole enam vaja nõuda järgmises etapis sektori täiendavaid tagatisi.

Muudatusettepanek 103
Samuli Pohjamo

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 2 – punkt c

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

c) „ettevõtja” – mis tahes juriidiline või 
füüsiline isik, kes viib puitu või sellest 
saadud tooteid turule;

c) „ettevõtja” – mis tahes juriidiline või 
füüsiline isik, kes soetab turul puitu või 
sellest saadud tooteid;

Or. en

Selgitus

Et muuta määrus tõhusamaks ja kulutasuvamaks, soovitatakse ettevõtjale, kes soetab 
esimesena puitu ja sellest saadud tooteid, nõuetekohase hoolsuse kohustuse kehtestamist. 
Selle määratluse muutmine vähendaks ettevõtjate hulka, kes peaksid sisse seadma 
nõuetekohase hoolsuse süsteemi, orienteeruvalt 16 miljonist metsaomanikust kuni 
hinnanguliselt 50 000 ostjani. 

Muudatusettepanek 104
Kartika Tamara Liotard

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 2 – punkt d

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

d) „seaduslikult üles töötatud” – üles 
töötatud kooskõlas puidu ülestöötamisriigis 
kohaldatavate õigusaktidega; 

d) „seaduslikult üles töötatud” – üles 
töötatud kooskõlas puidu ülestöötamisriigis 
kohaldatavate õigusaktidega, kuivõrd see 
riik reguleerib samuti oma raiet ja puidu 
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ning sellest saadud toodetega kauplemist 
käsitlevates õigusaktides metsade 
säilitamist ja metsamajandust , kaitseb 
põlisrahvaid ja kohalikke metsast 
sõltuvaid kogukondi, kaitseb nende 
elupaika ja kaitseb nende õigusi; 

Or. nl

Selgitus

Puitu tootva riigi ebapiisavad raiet käsitlevad õigusaktid ei tohi tuua kaasa vastutustundetust 
raiest saadud puidu ja puidutoodete tuleku ELi turule ja/või ei tohi tuua kaasa seda, et need 
riigid saavad astuda ebaausasse konkurentsi puitu tootvate riikidega, kes vastavad heaolu- ja 
keskkonnastandarditele.

Muudatusettepanek 105
Riitta Myller

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 2 – punkt d a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

d a) „risk” – sellise sündmuse esinemise 
tõenäosus, mis on seotud puidu või 
puidutoodete importimisega ühenduse 
territooriumile või eksportimisega 
ühenduse territooriumilt, mis takistab 
käesoleva määruse nõuetekohast 
kohaldamist;

Or. en

Selgitus

Praeguses ettepanekus ei määratleta, mis kujutab endast riski, mis nõuaks riski hindamist. 
Kui riski selgelt ei määratleta, muutub käesoleva määruse nõuetekohane rakendamine 
raskeks.
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Muudatusettepanek 106
Riitta Myller, Anders Wijkman

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 2 – punkt d b (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

d b) „suur risk” – olukord, kus järgmiste 
riskifaktorite tõttu on vaja täiendavaid 
nõuetekohase hoolsuse kohustusi:
1) puidutoode
2) puidu allikas: kui vastavas 
päritoluriigis, mis lubaks teisest riigist 
pärit ebaseadusliku puidu eksporti, on 
olemas sidus ja usaldusväärne teave 
märkimisväärsete ebaõnnestumiste kohta 
metsahalduses, eeldatakse, et risk on 
suur,
3) toote tarneahela keerulisus: kui 
tarneahel on keerulisem, eeldatakse 
suuremat riski, et toote sisu on 
ebaseaduslik.

Or. en

Selgitus

Määruses tuleks määrata kindlaks suur ja väike risk, tagamaks, et ettevõtjatele, kes kasutavad 
puitu, kui puidu ebaseaduslikkuse tõenäosus on väike, ei pandaks tarbetut koormust. „Suure 
riski” määratlus peaks aitama ettevõtjail ja asutustel teha kindlaks teatavad riigid või 
tarnijad, kelle puhul on eriliselt suur ebaseadusliku puidu tarne risk.

Muudatusettepanek 107
Magor Imre Csibi, Fiona Hall

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 2 – punkt e

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

e) „riskijuhtimine” – meetmed ja kord, 
mida ettevõtjad rakendavad, et viia 
miinimumini oht, et nad viivad ühenduse 
turule ebaseaduslikult ülestöötatud puitu 
ja sellest saadud tooteid; 

e) „riskijuhtimine” – riski süstemaatiline 
tuvastamine ja kõigi vajalike meetmete 
rakendamine riskiga kokkupuutumise 
piiramiseks. See hõlmab selliseid tegevusi 
nagu andmete ja teabe kogumine, riski 



AM\764461ET.doc 45/107 PE418.388v01-00

ET

analüüsimine ja hindamine, meetmete 
ettenägemine ja meetmete võtmine ning 
protsessi ja selle tulemuste korrapärane 
jälgimine ja läbivaatamine 
rahvusvaheliste, ühenduse või riigisiseste 
allikate või strateegiate alusel.

Or. en

Selgitus

Nõukogu määrusega (EÜ) nr 1005/2008, millega luuakse ühenduse süsteem ebaseadusliku, 
teatamata ja reguleerimata kalapüügi vältimiseks, ärahoidmiseks ja lõpetamiseks, luuakse 
selge riskijuhtimise võrgustik, andes ettevõtjatele juhiseid meetmete kohta, mida võiks võtta, 
et viia miinimumini risk, et ebaseaduslik puit viiakse tarneahelasse või tehakse tarneahelas 
kättesaadavaks.

Muudatusettepanek 108
Riitta Myller, Åsa Westlund

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 2 – punkt e

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

e) „riskijuhtimine” – meetmed ja kord, 
mida ettevõtjad rakendavad, et viia 
miinimumini oht, et nad viivad ühenduse 
turule ebaseaduslikult ülestöötatud puitu 
ja sellest saadud tooteid;

e) „riskijuhtimine” – riski süstemaatiline 
kindlaksmääramine ja kõikide 
ohutegurite vähendamiseks vajalike 
meetmete rakendamine. See sisaldab 
rahvusvahelistel, ühenduse või 
siseriiklikel allikatel ning strateegiatel 
põhinevaid tegevusi, nagu andmete ja 
teabe kogumine, riski analüüsimine ja 
hindamine, meetmete määramine ja 
võtmine ning protsessi ja selle tulemuste 
korrapärane jälgimine ja läbivaatamine.

Or. en

Selgitus

Riskijuhtimise määratlus, mis on sätestatud käesolevas õigusloomega seotud ettepanekus, ei 
anna mingit viidet tegevuste kohta, mida ettevõtja võib ette võtta, et viia miinimumini 
ebaseadusliku puidu tarneahelasse sattumise risk. Ent selleks, et anda ettevõtjale selgitust 
tema tegevuse kohta ja vähendada tema halduskoormust riskijuhtimise väljaarendamisel, on 
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vaja selgeid juhiseid. Ebaseaduslikku kalapüüki käsitleva määruses EÜ 1005/2008 sisalduva 
riskijuhtimise määratluse täpne sõnastus.

Muudatusettepanek 109
Kartika Tamara Liotard

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 2 – punkt e

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

„riskijuhtimine” – meetmed ja kord, mida 
ettevõtjad rakendavad, et viia miinimumini
oht, et nad viivad ühenduse turule 
ebaseaduslikult ülestöötatud puitu ja sellest 
saadud tooteid; 

„riskijuhtimine” – meetmed ja kord, mida 
ettevõtjad rakendavad, et välistada oht, et 
nad viivad ühenduse turule ebaseaduslikult 
ülestöötatud puitu ja sellest saadud tooteid; 

Or. nl

Selgitus

Käesoleva määruse eesmärk on mitte üksnes säilitada ebaseaduslikult ja vastutustundetult 
üles töötatud puidu tase minimaalsena, vaid ka kõrvaldada see Euroopa turult. „Miinimumini 
viimine” on liiga paindlik ja ebaselge ning seda saab mitmeti tõlgendada.

Muudatusettepanek 110
Kartika Tamara Liotard

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 2 – punkt f

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

f) „kohaldatavad õigusaktid” – õigusaktid, 
millega puidu ülestöötamise riigis
reguleeritakse metsa säilitamist ja 
majandamist ning puidu ülestöötamist, ja 
õigusaktid, milles käsitletakse kauplemist 
puidu või sellest saadud toodetega ja mis 
on seotud metsa säilitamise ja 
majandamise ning puidu ülestöötamisega;

f) „kohaldatavad õigusaktid” – riiklikud, 
piirkondlikud või rahvusvahelised 
õigusaktid, millega reguleeritakse metsa 
säilitamist ja majandamist ning puidu 
ülestöötamist, ja milles käsitletakse
bioloogilise mitmekesisuse säilitamist, 
säästvat metsamajandamist, loodusvarade 
kasutamise õigusi ning kahjulike 
keskkonnamõjude minimeerimist; selles 
kontekstis kehtivad ka määrused, milles 
käsitletakse maaomandit, põlisrahvaste 
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ja/või kohalike metsast sõltuvate 
kogukondade õiguste kaitsmist, nende 
elupaiga kaitsmist ja tunnustamist, töö- ja 
heaolu reguleerivaid õigusakte, makse, 
impordi- ja eksporditollimakse, 
kasutustasusid ja lõive, mis on seotud 
puidu ülestöötamise, transportimise ja 
turustamisega;

Or. nl

Selgitus

Not only the timber-producing country’s requirements should apply but also the importing 
countries’ requirements. In addition to protection of primeval forest, wooded areas, 
biodiversity, the ecosystem, the environment and fair trade and combating climate change, the 
EU has in its various directives also committed itself to the protection of human rights, the 
protection of cultural heritage, sustainable regional development, sustainable rural 
development and combating poverty. This should therefore be reflected in legislation and 
made explicit.

Muudatusettepanek 111
Eija-Riitta Korhola, Véronique Mathieu

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 2 – punkt f

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

f) „kohaldatavad õigusaktid” – õigusaktid, 
millega puidu ülestöötamise riigis 
reguleeritakse metsa säilitamist ja 
majandamist ning puidu ülestöötamist, ja 
õigusaktid, milles käsitletakse kauplemist 
puidu või sellest saadud toodetega ja mis 
on seotud metsa säilitamise ja 
majandamise ning puidu ülestöötamisega;

f) „kohaldatavad õigusaktid” – õigusaktid, 
millega puidu ülestöötamise riigis 
reguleeritakse metsa kaitsmist ja 
majandamist ning puidu ülestöötamist, ja 
õigusaktid, milles käsitletakse kauplemist 
puidu või sellest saadud toodetega ja mis 
on seotud metsa kaitsmise ja majandamise 
ning puidu ülestöötamisega;

Or. fr

Selgitus

Keskenduda tuleks pigem metsade kaitsmisele ja majandamisele kui nende säilitamisele, mis 
annab metsade rollile bioloogilise mitmekesisuse „varamuna” ebaproportsionaalse kaalu. 
Lisaks on termin „kaitsmine” kooskõlas komisjoni ettevõtmistega seoses ministrite 
konverentsidega, kus käsitletakse metsade kaitsmist Euroopas.
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Muudatusettepanek 112
Kartika Tamara Liotard

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 2 – punkt h

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

h) „järelevalveorganisatsioon” –
õigussubjekt või ühendus või liit, mis 
põhineb osalejate liikmeks olemisel ning 
millel on õiguslik võime kontrollida ja 
tagada nõuetekohase hoolsuse süsteemide 
rakendamist ettevõtjate poolt, kes on 
selliste süsteemide sertifitseeritud 
kasutajad.

h) „järelevalveorganisatsioon” –
õigussubjekt või ühendus või liit, mis 
põhineb osalejate liikmeks olemisel ning 
millel on õiguslik võime kontrollida ja 
tagada nõuetekohase hoolsuse süsteemide 
rakendamist ettevõtjate poolt, kes on 
selliste süsteemide sertifitseeritud 
kasutajad.
Järelevalveorganisatsioonil peavad olema 
vajalikud teadmised ja ta peab olema 
sõltumatu.
Peab olema võimalik jälgida 
järelevalveorganisatsiooni ja tema 
tegevuse haldamist kõnealuses 
valdkonnas. 

Or. nl

Selgitus

Läbipaistvus.

Muudatusettepanek 113
Magor Imre Csibi

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 2 – punkt h

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

h) „järelevalveorganisatsioon” –
õigussubjekt või ühendus või liit, mis 
põhineb osalejate liikmeks olemisel ning 
millel on õiguslik võime kontrollida ja 
tagada nõuetekohase hoolsuse süsteemide 
rakendamist ettevõtjate poolt, kes on 

h) „järelevalveorganisatsioon” –
õigussubjekt või ühendus või liit, mis 
põhineb osalejate liikmeks olemisel ning 
millel on asjakohased eriteadmised, mis 
on demonstreerinud juriidilist ja rahalist 
sõltumatust tema poolt sertifitseeritavatest 
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selliste süsteemide sertifitseeritud 
kasutajad.

ettevõtjatest, ning millel on õiguslik võime 
kontrollida ja tagada nõuetekohase 
hoolsuse süsteemide rakendamist 
ettevõtjate poolt, kes on selliste süsteemide 
sertifitseeritud kasutajad.

Or. en

Selgitus

Nõuetekohase hoolsuse süsteemide tõhusaks rakendamiseks peavad järelevalveorganid olema 
usaldusväärsed ja sõltumatud.

Muudatusettepanek 114
Samuli Pohjamo

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 2 – punkt h

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

h) „järelevalveorganisatsioon” –
õigussubjekt või ühendus või liit, mis 
põhineb osalejate liikmeks olemisel ning 
millel on õiguslik võime kontrollida ja 
tagada nõuetekohase hoolsuse süsteemide 
rakendamist ettevõtjate poolt, kes on 
selliste süsteemide sertifitseeritud 
kasutajad.

h) „järelevalveorganisatsioon” –
õigussubjekt või ühendus või liit, mis 
põhineb osalejate liikmeks olemisel ning 
millel on õiguslik võime kontrollida ja 
tagada nõuetekohase hoolsuse süsteemide 
rakendamist ettevõtjate poolt, kes on 
selliste süsteemide sertifitseeritud 
kasutajad, ja selleks ajakohased 
teadmised.

Or. en

Selgitus

Järelevalveorganisatsioonil peavad näitama, et neil on piisav eriteadmiste tase.
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Muudatusettepanek 115
Eija-Riitta Korhola, Véronique Mathieu

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 2 – punkt h

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

h) „järelevalveorganisatsioon” –
õigussubjekt või ühendus või liit, mis 
põhineb osalejate liikmeks olemisel ning 
millel on õiguslik võime kontrollida ja 
tagada nõuetekohase hoolsuse süsteemide 
rakendamist ettevõtjate poolt, kes on 
selliste süsteemide sertifitseeritud 
kasutajad.

h) „järelevalveorganisatsioon” –
õigussubjekt või ühendus või liit, mis 
põhineb osalejate liikmeks olemisel ning 
millel on õiguslik võime ja eriteadmised, 
et kontrollida ja tagada nõuetekohase 
hoolsuse süsteemide rakendamist 
ettevõtjate poolt, kes on selliste süsteemide 
sertifitseeritud kasutajad.

Or. fr

Selgitus

Ettevõtjate organisatsioonid on loonud oskusteabe ja eriteadmised. Neil tuleks lubada 
nõuetekohase hoolsuse süsteemid oma liikmetele kättesadavaks teha.

Muudatusettepanek 116
Richard Seeber

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 2 – punkt i a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

ia) „säästev metsamajandamine” –
metsade ja metsamaade kohtlemine ja 
kasutamine niisugusel viisil ja määral, et 
need säilitavad oma bioloogilise 
mitmekesisuse, tootlikkuse, 
uuenemisvõime, elujõulisuse ja võime 
täita praegu ja tulevikus vastavaid 
ökoloogilisi, majanduslikke ja sotsiaalseid 
funktsioone kohalikul, siseriiklikul ja 
üleilmsel tasandil muudele 
ökosüsteemidele kahju tekitamata;

Or. de
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Selgitus

Määratlus vastavalt Euroopa metsade kaitset käsitleva ministrite konverentsi menetluse 
resolutsioonile H1. Kõnealuses määratluses on laialdaselt kokku lepitud ja see on kõige 
üldisemalt heaks kiidetud.

Muudatusettepanek 117
Anders Wijkman, Péter Olajos

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 2 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Artikkel 2 a
Säästvuse nõuete väljatöötamine

Euroopa Parlament ja nõukogu või 
nõukogu võtavad vajaduse korral vastu 
ühenduse standardi kogu puidule ja 
kõikidele sellest saadud toodetele, mis on 
hangitud looduslikest metsadest, 
eesmärgiga saavutada kõrgeimad 
säästvuse nõuded.
Sellised meetmed võetakse vastu 
asutamislepingus kehtestatud menetluste 
kohaselt komisjonile esitatud ettepanekute 
põhjal kolme aasta jooksul pärast 
käesoleva määruse jõustumist.

Or. en

Selgitus

Pikas perspektiivis peab õigusakt tagama mitte üksnes ELi turule viidud ja ELI turul 
kättesaadavaks tehtud puidu ja sellest saadud toodete seaduslikkuse, vaid ka nende säästvuse. 
Seaduslikkust tuleks vaadelda vaid esimese sammuna õiges suunas. Lõpuks peaks ELi 
metsapoliitika olema kooskõlas ja toetama ennetavalt säästva arengu kõikehõlmavat 
eesmärki.
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Muudatusettepanek 118
Caroline Lucas

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 3 – lõige 1

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

1. Ettevõtjad rakendavad nõuetekohast 
hoolsust, et viia miinimumini oht, et 
ebaseaduslikult ülestöötatud puitu ja 
sellest saadud tooteid viiakse ühenduse 
turule. Selleks kasutavad nad korra ja 
meetmete raamistikku (edaspidi 
„nõuetekohase hoolsuse süsteem”).

1. Ettevõtjad tagavad, et nad viivad turule 
või teevad turul kättesaadavaks üksnes 
seaduslikult ülestöötatud puidu ja sellest 
saadud tooted. 

Or. en

Selgitus

Clarification - replaces Muudatusettepanek 20 in original Report, which the Rapporteur 
withdraws to avoid possible misinterpretation that the requirement to exercise due diligence 
(as opposed to implement a due diligence system) applies only to operators place timber and 
timber products on the market. All operators must exercise general diligence (if not put in 
place a system) in order to fulfil the general obligations of Article 1 (first subparagraph) -
namely to ensure that only legally harvested timber and timber products are made available 
on the market. Article 3(1) is superfluous since Article 3(2) (as amended) clearly sets out the 
requirements of operators who place timber and timber products on the market, and Article 
3(2a)(new) sets out those of operators who make timber and timber products available.

Muudatusettepanek 119
Kartika Tamara Liotard

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 3 – lõige 1

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

1. Ettevõtjad rakendavad nõuetekohast 
hoolsust, et viia miinimumini oht, et 
ebaseaduslikult ülestöötatud puitu ja sellest 
saadud tooteid viiakse ühenduse turule. 
Selleks kasutavad nad korra ja meetmete 
raamistikku (edaspidi „nõuetekohase 
hoolsuse süsteem”).

1. Ettevõtjad rakendavad nõuetekohast 
hoolsust, et olla suutelised tagama, et 
ebaseaduslikult ülestöötatud puitu ja sellest 
saadud tooteid ei viidaks turule. Selleks 
kasutavad nad korra ja meetmete 
raamistikku (edaspidi „nõuetekohase 
hoolsuse süsteem”).

Or. nl
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Selgitus

Käesoleva määruse eesmärk on mitte üksnes säilitada ebaseaduslikult ja vastutustundetult 
üles töötatud puidu tase minimaalne, vaid ka kõrvaldada see Euroopa turult. „Miinimumini 
viimine“ on liiga paindlik ja ebaselge ning seda saab mitmeti tõlgendada. Ettevõtjad peavad 
olema suutelised tagama ja tõendama, et nende endi tooted on seaduslikud ja omandatud 
vastutustundlikult.

Muudatusettepanek 120
Samuli Pohjamo

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 3 – lõige 1

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

1. Ettevõtjad rakendavad nõuetekohast 
hoolsust, et viia miinimumini oht, et 
ebaseaduslikult ülestöötatud puitu ja sellest 
saadud tooteid viiakse ühenduse turule. 
Selleks kasutavad nad korra ja meetmete 
raamistikku (edaspidi „nõuetekohase 
hoolsuse süsteem”).

1. Ettevõtjad rakendavad nõuetekohast 
hoolsust, et viia miinimumini oht, et 
ebaseaduslikult ülestöötatud puitu ja sellest 
saadud tooteid soetatakse turul. Selleks 
kasutavad nad korra ja meetmete 
raamistikku (edaspidi „nõuetekohase 
hoolsuse süsteem”).

Or. en

Selgitus

Et muuta määrus tõhusamaks ja kulutasuvamaks, soovitatakse ettevõtjale, kes soetab 
esimesena puitu ja sellest saadud tooteid, nõuetekohase hoolsuse kohustuse kehtestamist. 
Selle määratluse muutmine vähendaks ettevõtjate hulka, kes peaksid sisse seadma 
nõuetekohase hoolsuse süsteemi, orienteeruvalt 16 miljonist metsaomanikust kuni 
hinnanguliselt 50 000 ostjani. Ostjad tegutsevad korrapäraselt turul ja enamikul neist on juba 
kehtestatud süsteemid, mis võiksid tagada nõuetekohase hoolsuse.

Muudatusettepanek 121
Riitta Myller

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 3 – lõige 2

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

2. Ettevõtjad kehtestavad nõuetekohase 
hoolsuse süsteemi, mis sisaldab artikli 4 

2. Ettevõtjad, kes viivad puitu või sellest 
saadud tooteid turule, kehtestavad 
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lõikes 1 osutatut, või kasutavad 
nõuetekohase hoolsuse süsteemi, mille on 
koostanud artikli 5 lõikes 1 osutatud 
tunnustatud järelevalveorganisatsioon.

nõuetekohase hoolsuse süsteemi, mis 
sisaldab artiklis 4 osutatut, või kasutavad 
nõuetekohase hoolsuse süsteemi, mille on 
koostanud artikli 5 lõikes 1 osutatud 
tunnustatud järelevalveorganisatsioon.
Nõuetekohase hoolsuse süsteemi alusena 
võib kasutada olemasolevaid riiklikke 
õiguslikke järelevalve- ja mis tahes 
vabatahtlikke järelevalveahela 
mehhanisme, mille on kehtestanud puitu 
importivad ettevõtted.

Or. en

Muudatusettepanek 122
Caroline Lucas

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 3 – lõige 2 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

2 a. Ettevõtjad, kes teevad puidu ja sellest 
saadud tooted turul kättesaadavaks, on 
suutelised läbi kogu tarneahela:
i) andma teavet liigi nime, puidu 
ülestöötamise riigi ja võimaluse korral 
päritolumetsa kohta;
ii) tegema kindlaks ettevõtja, kes puitu ja 
sellest saadud tooteid tarnis, ning 
ettevõtja, kellele puitu või sellest saadud 
tooteid on tarnitud;

Or. en

Selgitus

Asendab algses raportis sisalduva muudatusettepaneku 22, et vähendada nende ettevõtjate 
halduskoormust, kes puidu ja sellest saadud tooted turul kättesaadavaks teevad. 



AM\764461ET.doc 55/107 PE418.388v01-00

ET

Muudatusettepanek 123
Riitta Myller

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 3 – lõige 2 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

2 a. Ettevõtjad, kes teevad puidu ja sellest 
saadud tooted turul kättesaadavaks, 
peavad läbi kogu tarneahela:
a) olema suutelised kindlaks tegema 
ettevõtja, kes puitu ja sellest saadud 
tooteid tarnis, ning ettevõtja, kellele puitu 
või sellest saadud tooteid on tarnitud;
b) andma nõudmise korral teavet 
ettevõtjatele, kellele puitu või sellest 
saadud tooteid tarnitakse, täpsustades 
metsa ülestöötamise riigi/riigid, 
ülestöötatud metsa ja puidus ja sellest 
saadud toodetes sisalduvad puiduliigid;

Or. en

Selgitus

See looks toimiva jälgitavuse läbi kogu tarneahela, aidates äriühingutel kindlustada 
seaduslikkust.

Muudatusettepanek 124
Magor Imre Csibi

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 3 – lõige 2 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

2 a. Ettevõtjad, kes teevad puidu ja sellest 
saadud tooted turul kättesaadavaks, 
peavad läbi kogu tarneahela: 
i) puidu ja sellest saadud tooted 
märgistama, et anda teavet liigi nime, 
puidu päritoluriigi ja päritolumetsa kohta 
ning võimaluse korral päritolu 
kontsessioonide kohta; 
ii) olema suutelised kindlaks tegema 
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ettevõtja, kes puitu ja sellest saadud 
tooteid tarnis, ning ettevõtja, kellele puitu 
või sellest saadud tooteid on tarnitud;

Or. en

Selgitus

Kõigi tarneahelas osalevate ettevõtjate suhtes peaks kehtima üleüldine keeld ebaseaduslikku 
päritolu puitu ja sellest saadud tooteid turul kättesaadavaks teha ning nad peavad selles osas 
rakendama nõuetekohast hoolsust. Jälgitavusele kaasaaitamiseks peavad kõik ettevõtjad 
andma põhiteavet toodete, nende päritolu ja selle kohta, kellele nad tooteid tarnivad.

Muudatusettepanek 125
Anders Wijkman, Péter Olajos, Avril Doyle

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 3 – lõige 2 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

2 a. Ettevõtjad, kes teevad puidu ja sellest 
saadud tooted turul kättesaadavaks, on 
suutelised läbi kogu tarneahela:
ii) tegema kindlaks ettevõtja, kes puitu ja 
sellest saadud tooteid tarnis, ning 
ettevõtja, kellele puitu või sellest saadud 
tooteid on tarnitud;
ii) andma teavet puidu ja sellest saadud 
toodete päritoluriigi ja -piirkonna kohta;
iii) kontrollima vajaduse korral, et 
ettevõtja, kes on viinud esimesena puidu 
ja sellest saadud tooted turule, on täitnud 
käesoleva määruse kohustused;

Or. en

Selgitus

Ettevõtjate jaoks on oluline teha puit ja sellest saadud tooted turul kättesaadavaks nii, et 
säilitada tarneahelaga seotud teave ja olla vajaduse korral ka suuteline kontrollima, et 
kõnealune teave, mille on andnud ettevõtja, kes viis esimesena puidu ja sellest saadud tooted 
turule, on saadud korrektselt vastavalt nõuetekohasele hoolsusele.
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Muudatusettepanek 126
Riitta Myller

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 4 – lõige 1 – punkt -a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

-a) tagab jälgitavuse süsteemi abil, et 
turule viiakse üksnes seaduslikult 
ülestöötatud puitu ja sellest saadud 
tooteid;

Or. en

Selgitus

Et tagada seaduslikkus, tuleks luua kogu tarneahelas lihtne jälgitavuse süsteem.

Muudatusettepanek 127
Samuli Pohjamo

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 4 – lõige1 – punkt a – sissejuhatav osa ja alapunkt a

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

a) tagab juurdepääsu järgmisele teabele 
ettevõtja poolt turule viidud puidu ja 
sellest saadud toodete kohta:

a) tagab juurdepääsu järgmisele teabele 
ettevõtja poolt turul soetatud puidu ja 
sellest saadud toodete kohta:

i) selgitus; i) selgitus; liigi nimi

Or. en

Selgitus

1 a) Nõuetekohase hoolsuse kohustuse panemine ostjale teeks määruse tõhusamaks.
1 ai) Et parandada teabe taset, tuleks lisada tootes sisalduva liigi nimi.
2) Ebaseaduslikkuse ohu hindamise kriteeriumid on juba välja töötatud ja seepärast tuleks 
määruses neile viidata.
3) Määruses tuleks määrata kindlaks olemasolevad süsteemid, mida loetakse vastavaks 
nõuetekohasele hoolsusele. Kõik määruses loetletud süsteemid tagaksid seaduslikkuse ja 
seepärast ei ole vaja täiendavaid uusi nõuetekohase hoolsuse süsteeme luua.
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Muudatusettepanek 128
Véronique Mathieu

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 4 – lõige 1 – punkt a – alapunkt iii

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

iii) maht ja/või kaal; välja jäetud

Or. fr

Selgitus

Teabe nõudmine mahu ja/või kaalu kohta kavandatavas nõuetekohase hoolsuse süsteemis on 
tõenäoliselt koormus olemasolevatele metsamajandamise sertifitseerimissüsteemidele. 
Järelevalvemenetluste kaasamisega võimaldavad kõnealused süsteemid jälgida raieplatsidelt 
lahkuva toodangu mahtu või kaalu, mille suhtes on omanikud saanud tõendi.

Muudatusettepanek 129
Françoise Grossetête

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 4 – lõige 1 – punkt a – alapunkt iii

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

iii) maht ja/või kaal; välja jäetud

Or. fr

Selgitus

Teave puidu mahu ja/või kaalu kohta tekitab liigset bürokraatiat, mis kahjustab 
olemasolevaid metsamajandamise sertifitseerimissüsteeme. Kõnealused 
sertifitseerimissüsteemid võimaldavad tõenäoliselt tagada raieplatside jälgitavuse, mis 
sisaldab juba üksikasju mahu ja kaalu kohta. 
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Muudatusettepanek 130
Riitta Myller

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 4 – lõige 1 – punkt b

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

b) sisaldab riskijuhtimise korda ja b) sisaldab riskijuhtimise korda kooskõlas 
artikliga 5 a 

Or. en

Muudatusettepanek 131
Jens Holm, John Bowis, Kartika Tamara Liotard, Avril Doyle

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 4 – lõige 1 – punkt b – esimene a lõik (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Konfliktipiirkondadest pärit puidu ja 
sellest saadud toodete turule viimist ja 
turul kättesaadavaks tegemist peaksid 
ettevõtjad käsitlema suure riskina 
käesoleva määruse alusel . 

Or. en

Selgitus

Konfliktipiirkondadest pärit puidu ja sellest saadud toodete puhul on suurem risk, et neid 
töötatakse üles ebaseaduslikult.

Muudatusettepanek 132
Jens Holm, John Bowis, Kartika Tamara Liotard, Avril Doyle

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 4 – lõige 1 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

1 a. Maakasutuse ja põlisrahvaste 
ressursside kasutajaõiguste rikkumisega 
üles töötatud puidu ja sellest saadud 
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toodete turule viimine ja turul 
kättesaadavaks tegemine tuleks keelata. 
Kohtumenetluse ajal peatavad ettevõtjad 
puidu ja sellest saadud toodete hankimise 
kõnealustest piirkondadest. 

Or. en

Selgitus

Käesoleva muudatusettepaneku eesmärk on kaitsta põlisrahvaid riikides, kus on selge, et on 
esinenud maakasutusõiguse või metsa kasutusõiguste rikkumisi.

Muudatusettepanek 133
Samuli Pohjamo

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 4 – lõige 2 – esimene lõik

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

2. Komisjon võtab vastu meetmeid 
käesoleva artikli rakendamiseks. 
Komisjon kehtestab eelkõige kriteeriumid 
selle kindlaksmääramiseks, kas on oht, et 
ebaseaduslikult üles töötatud puit ja sellest 
saadud tooted viiakse turule.

2. Kriteeriumid, mida ettevõtja kasutab 
selle kindlaksmääramiseks, kas on oht, et 
ebaseaduslikult üles töötatud puit ja sellest 
saadud tooted viiakse turule, on 
määratletud XX lisas.

Or. en

Selgitus

1 a) Nõuetekohase hoolsuse kohustuse panemine ostjale teeks määruse tõhusamaks.
1 ai) Et parandada teabe taset, tuleks lisada tootes sisalduva liigi nimi.
2) Ebaseaduslikkuse ohu hindamise kriteeriumid on juba välja töötatud ja seepärast tuleks 
määruses neile viidata.
3) Määruses tuleks määrata kindlaks olemasolevad süsteemid, mida loetaks vastavaks 
nõuetekohasele hoolsusele. Kõik määruses loetletud süsteemid tagaksid seaduslikkuse ja 
seepärast ei ole vaja täiendavaid uusi nõuetekohase hoolsuse süsteeme luua.
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Muudatusettepanek 134
Véronique Mathieu

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 4 – lõige 2 – esimene lõik

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

2. Komisjon võtab vastu meetmeid 
käesoleva artikli rakendamiseks. 
Komisjon kehtestab eelkõige kriteeriumid
selle kindlaksmääramiseks, kas on oht, et 
ebaseaduslikult üles töötatud puit ja sellest 
saadud tooted viiakse turule.

2. Kriteeriumid, mida ettevõtja kasutab 
selle kindlaksmääramiseks, kas on oht, et 
ebaseaduslikult üles töötatud puit ja sellest 
saadud tooted viiakse turule, on 
määratletud XX lisas.

Or. en

Selgitus

xxx

Muudatusettepanek 135
Eija-Riitta Korhola, Véronique Mathieu

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 4 – lõige 2

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

2. Komisjon võtab vastu meetmeid 
käesoleva artikli rakendamiseks. 
Komisjon kehtestab eelkõige kriteeriumid 
selle kindlaksmääramiseks, kas on oht, et 
ebaseaduslikult üles töötatud puit ja sellest 
saadud tooted viiakse turule.

2. Kriteeriumid, mida ettevõtja kasutab
selle hindamiseks, kas on oht, et 
ebaseaduslikust ülestöötamisest saadud 
puit ja sellest saadud toode viiakse turule,
sätestatakse XX lisas.

Meetmed, mille eesmärk on muuta 
käesoleva määruse vähem olulisi sätteid 
nende täiendamise kaudu, võetakse vastu 
artikli 11 lõikes 2 osutatud kontrolliga 
regulatiivmenetluse kohaselt.

Or. fr
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Selgitus

Metsandussektoris on juba töötatud välja riski analüüsi mehhanismid/kriteeriumid, mida 
selles kontekstis kasutada tuleks.

Muudatusettepanek 136
Lena Ek

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 4 – lõige 2 – esimene lõik

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Komisjon võtab vastu meetmeid käesoleva 
artikli rakendamiseks. Komisjon kehtestab 
eelkõige kriteeriumid selle 
kindlaksmääramiseks, kas on oht, et 
ebaseaduslikult üles töötatud puit ja sellest 
saadud tooted viiakse turule.

Komisjon võtab vastu meetmeid käesoleva 
artikli rakendamiseks. Komisjon kehtestab 
eelkõige kriteeriumid selle 
kindlaksmääramiseks, kas on oht, et 
ebaseaduslikult üles töötatud puit ja sellest 
saadud tooted viiakse turule. Seda tehes 
võtab komisjon eelkõige arvesse väikeste 
ja keskmise suurusega ettevõtete erilist 
seisundit ja suutlikkust ning pakub 
võimaluse korral kõnealustele ettevõtetele 
kohandatud ja lihtsustatud alternatiive 
aruandlus- ja kontrollisüsteemidele, nii et 
need süsteemid ei muutu koormavaks. 

Or. sv

Selgitus

Väikeste ja keskmise suurusega ettevõtete piiratud vahendeid ja võimet võtta osa ulatuslikest 
ja sageli keerulistest järelevalvesüsteemidest tuleb võtta arvesse, kui komisjon koostab ja 
võtab vastu meetmeid nõuetekohase hoolsuse süsteemi rakendamiseks. Võimaluse korral, 
riskimata kahjustada määruse objekti ja eesmärki, peaks komisjon võtma seepärast eelkõige 
arvesse ettevõtete erilist seisundit ja sellest tulenevalt pakkuma ka lihtsustatud, kuid 
võrdväärseid alternatiive. 



AM\764461ET.doc 63/107 PE418.388v01-00

ET

Muudatusettepanek 137
Caroline Lucas

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 4 – lõige 2 – esimene lõik

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

2. Komisjon võtab vastu meetmeid 
käesoleva artikli rakendamiseks. Komisjon 
kehtestab eelkõige kriteeriumid selle 
kindlaksmääramiseks, kas on oht, et 
ebaseaduslikult üles töötatud puit ja sellest
saadud tooted viiakse turule. 

2. Komisjon võtab vastu meetmeid 
käesoleva artikli rakendamiseks. Komisjon 
kehtestab eelkõige kriteeriumid selle 
kindlaksmääramiseks, kas on oht, et 
ebaseaduslikult üles töötatud puit ja sellest 
saadud tooted viiakse turule, ja teeb 
kättesaadavaks puidu ja sellest saadud 
toodete suurte riskiallikate registri. 

Or. en

Muudatusettepanek 138
Kartika Tamara Liotard

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 4 – lõige 2 – esimene a lõik (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Komisjon sätestab ka kriteeriumid 
hindamiseks, kas on oht, et turule viidud 
ebaseaduslikult üles töötatud puit ja 
sellest saadud tooted on saadud puidust, 
mis on üles töötatud, arvestamata 
keskkonnakaitset, bioloogilise 
mitmekesisuse ja ökosüsteemi säilitamist, 
kohalike kogukondade elupaikade kaitset, 
metsast sõltuvate kogukondade kaitset 
ning põlisrahvaste kaitset ja õigusi, või on 
neid ebapiisavalt arvesse võttes.

Or. nl

Selgitus

Lisaks ürgmetsade, metsaalade, bioloogilise mitmekesisuse, ökosüsteemi ja keskkonna 
kaitsmisele, ausa kaubanduse edendamisele ja kliimamuutuste vastu võitlemisele on EL oma 
eri direktiivides pühendunud ka inimõiguste kaitsmisele, kultuuripärandi kaitsmisele, 
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jätkusuutlikule regionaalarengule, jätkusuutlikule maaelu arengule ja vaesuse vastasele 
võitlusele. See peaks seepärast õigusaktis kajastuma ja seda tuleks selgesõnaliselt väljendada.

Muudatusettepanek 139
Riitta Myller, Åsa Westlund

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 4 – lõige 2 – teine a lõik (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Enne täiendavate rakendusmeetmete 
vastuvõtmist konsulteeritakse asjaomaste 
sidusrühmadega. 

Or. en

Selgitus

Käesolev lõik lisatakse tagamaks, et igas otsustamisprotsessis konsulteeritakse 
sidusrühmadega.

Muudatusettepanek 140
Kartika Tamara Liotard

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 4 – lõige 2 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

2 a. Üksikuid liikmesriike ei tohi seoses 
pääsuga puidu- ja sellest saadud toodete 
turule takistada kehtestamast puidu 
ülestöötamisele ja päritolule suuremaid 
nõudeid, kui on käesolevas määruses 
sätestatud, seoses säästvuse, 
keskkonnakaitse, bioloogilise 
mitmekesisuse ja ökosüsteemi säilitamise, 
kohalike kogukondade elupaikade 
kaitsmise, metsast sõltuvate kogukondade 
kaitsmise, põlisrahvaste õiguste ja 
inimõiguste kaitsmisega. 

Or. nl
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Selgitus

Lisaks ürgmetsade, metsaalade, bioloogilise mitmekesisuse, ökosüsteemi ja keskkonna 
kaitsmisele, ausa kaubanduse edendamisele ja kliimamuutuste vastu võitlemisele on EL oma 
eri direktiivides pühendunud ka inimõiguste kaitsmisele, kultuuripärandi kaitsmisele, 
jätkusuutlikule regionaalarengule, jätkusuutlikule maaelu arengule ja vaesuse vastasele 
võitlusele. See peaks seepärast õigusaktis kajastuma ja seda tuleks selgesõnaliselt väljendada.

Muudatusettepanek 141
Samuli Pohjamo

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 4 – lõige 2 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

2 a. Järgmisi süsteeme loetakse praktikas 
vastavaks artikli 4 lõike 1 nõuetele: 
– raieload või sarnased süsteemid, millele 
on ametiasutused loa andnud
– lubatud riskijuhtimiskavad 
– tunnustatud sertifitseerimiskavade 
sertifikaadid
– määruses (EÜ) nr 2173/2005 sätestatud 
vabatahtlike partnerluslepingute
raamistikus kehtestatud õiguspärased 
litsentsid
– sertifikaadid, mis vastavad 
keskkonnajuhtimisstandarditele (ISO, 
EMAS ja sellega võrdväärne) 
– CITESi luba
– kontrollitud või sertifitseeritud 
jälgimissüsteemid
Kui puit või sellest saadud tooted 
pärinevad artikli 4 lõikes 2 määratletud 
kõrge riskitasemega piirkondadest, ei ole 
käesolevas lõikes kindlaksmääratud 
süsteemid piisavad ja tuleb rakendada 
artikli 4 lõikes 1 kirjeldatud nõuetekohast 
hoolsust.

Or. en

Selgitus

1 a) Nõuetekohase hoolsuse kohustuse panemine ostjale teeks määruse tõhusamaks.
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1 ai) Et parandada teabe taset, tuleks lisada tootes sisalduva liigi nimi.
2) Ebaseaduslikkuse ohu hindamise kriteeriumid on juba välja töötatud ja seepärast tuleks 
määruses neile viidata.
3) Määruses tuleks määrata kindlaks olemasolevad süsteemid, mida loetaks vastavaks 
nõuetekohasele hoolsusele. Kõik määruses loetletud süsteemid tagaksid seaduslikkuse ja 
seepärast ei ole vaja täiendavaid uusi nõuetekohase hoolsuse süsteeme luua.

Muudatusettepanek 142
Eija-Riitta Korhola, Véronique Mathieu

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 4 – lõige 2 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

2 a. Järgmiste kehtestatud süsteemide 
puhul loetakse, et need vastavad lõike 1 
nõuetekohase hoolsuse tingimustele ega 
nõua seetõttu täiendavat nõuetekohast 
hoolsust:
a) tunnustatud metsade sertifitseerimise 
süsteemide väljastatud sertifikaadid;
b) FLEGT-litsentsid, mis on väljastatud 
vabatahtlike partnerluslepingute raames, 
millele osutatakse nõukogu 20. detsembri 
2005. aasta määruses (EÜ) nr 2173/2005 
FLEGT-litsentsimissüsteemi kehtestamise 
kohta puidu impordi suhtes Euroopa 
Ühendusse1;
c) pädevate riigi- või piirkondlike asutuste 
välja antud raieload või võrdväärsed 
süsteemid;
d) pädevate riigi- või piirkondlike asutuste 
metsamajandamiskavad;
e) sertifikaadid, mis on väljastatud 
vastavalt keskkonnajuhtimise 
standarditele (ISO, EMAS ja sellega 
võrdväärsed) 
f) CITES-litsentsid;
g) kontrollitud või sertifitseeritud 
jälgitavuse süsteemid.
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Juhul kui puit või sellest saadud tooted 
pärinevad lõikes 2 määratletud kõrge 
riskitasemega piirkondadest, ei ole 
käesolevas lõikes kindlaksmääratud 
süsteemid piisavad ja nõutav on lõikes 1 
määratletud täielik nõuetekohase 
hoolsuse kehtestamine.
1 ELT L 347, 30.12.2005, lk 1.

Or. fr

Selgitus

Metsandussektor on juba kehtestanud tohutu hulga meetmeid, mis on aidanud edukalt kaasa 
ebaseaduslikust raiest saadud puidu impordi ja sellega kauplemise vähendamisele. Selliseid 
süsteeme tuleks tunnustada ja pidada de facto nõuetekohase hoolsusega võrdväärseteks.

Muudatusettepanek 143
Jens Holm, John Bowis, Kartika Tamara Liotard, Avril Doyle

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 4 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Artikkel 4 a
Märgistamine

Liikmesriigid tagavad, et kahe aasta 
jooksul alates käesoleva määruse 
jõustumisest märgistatakse kogu puit ja 
kõik sellest saadud tooted, mis viiakse 
turule ja tehakse turul kättesaadavaks, 
kooskõlas artikli 3 sätetega.

Or. en

Selgitus

Ettevõtjail tarneahela järgmistes etappides ning ka avalikkusel peaks olema õigus teada, kas 
toode on üles töötatud seaduslikult või mitte. 
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Muudatusettepanek 144
Jens Holm, John Bowis, Kartika Tamara Liotard, Avril Doyle

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 4 b (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Artikkel 4 b
Säästvuse nõuete väljatöötamine

Komisjon esitab ühe aasta jooksul pärast 
käesoleva määruse jõustumist Euroopa 
Parlamendile ja nõukogule õigusloomega 
seotud ettepaneku ühenduse standardi 
kohta kogu puidule ja kõikidele sellest 
saadud toodetele, mis on hangitud 
looduslikest metsadest, eesmärgiga 
saavutada kõrgeimaid säästvuse nõudeid. 

Or. en

Selgitus

The EU FLEGT Action Plan states that it is the aim of the EU to: ‘support international 
efforts to tackle the global problem of illegal logging and associated trade and contribute to 
the wider objective of sustainable forest management’. Moreover: ‘Illegal logging thus 
undermines many essential elements of the EC’s development objectives: public sector 
financing for development targeted at the poor, peace, security, good governance, the fight 
against corruption, and sustainable environmental management.’. Therefore legislation 
should ensure that trade in illegal timber and timber products on the EU market is halted and 
that the broader perspective of sustainable development is supported by this legislation.

Muudatusettepanek 145
Anders Wijkman, Péter Olajos, Avril Doyle

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 5 – lõige 1

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

1. Pädevad asutused tunnustavad
järelevalveorganisatsioone, kes on esitanud 
selliseks tunnustamiseks taotluse, juhul kui 
asjaomane organisatsioon:

1. Komisjon tunnustab lõikes 3 b 
sätestatud korras 
järelevalveorganisatsioone, kes on esitanud 
selliseks tunnustamiseks taotluse, juhul kui 
asjaomane organisatsioon:



AM\764461ET.doc 69/107 PE418.388v01-00

ET

Or. en

Selgitus

On oluline säilitada vahe (era-)järelevalveorganisatsiooni ja sellise pädeva asutuse pädevuse 
vahel, kes vastutab nii järelevalveorganisatsioonide kui ka nõuetekohase hoolsuse süsteemi 
kontrollimise eest.

Muudatusettepanek 146
Caroline Lucas

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 5

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

1. Pädevad asutused tunnustavad
järelevalveorganisatsioone, kes on 
esitanud selliseks tunnustamiseks 
taotluse, juhul kui asjaomane 
organisatsioon:

1. Komisjon tunnustab artikli 11 lõikes 
2 a osutatud kontrolliga 
regulatiivmenetluse kohaselt 
järelevalveorganisatsioonina 
eraõiguslikku või avalik-õiguslikku 
üksust, kes on loonud nõuetekohase 
hoolsuse süsteemi, mis sisaldab artikli 4 
lõikes 1 sätestatud elemente.
1 a. Avalik-õiguslik üksus, kes taotleb 
lõikes 1 sätestatud tunnustamist, vastab 
järgmistele nõuetele: 

a) on juriidiline isik; a) on juriidiline isik;

a a) teda reguleerib avalik õigus;
b) on kehtestanud nõuetekohase hoolsuse 
süsteemi, mis sisaldab artikli 4 lõikes 1 
sätestatut;

b) ta on asutatud selleks, et täita 
konkreetseid puidusektoriga seonduvaid 
ülesandeid, kuid mitte eesmärgiga hallata 
või jõustada metsa ülestöötamistegevust 
käsitlevaid riigisiseseid nõudeid;
b a) teda rahastab suuremas osas riik, 
piirkondlikud või kohalikud asutused või 
teised organid, mida reguleerib avalik 
õigus;

c) kohustab tema poolt sertifitseeritud 
ettevõtjaid kasutama oma nõuetekohase 
hoolsuse süsteemi;

c) kohustab tema poolt sertifitseeritud 
ettevõtjaid kasutama oma nõuetekohase 
hoolsuse süsteemi;

d) on kehtestanud järelevalvemehhanismi, 
et tagada organisatsiooni nõuetekohase 

d) on kehtestanud järelevalvemehhanismi, 
et tagada organisatsiooni nõuetekohase 
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hoolsuse süsteemi kasutamine ettevõtjate 
poolt, kelle puhul organisatsioon on 
kõnealuse süsteemi kasutamise 
sertifitseerinud;

hoolsuse süsteemi kasutamine ettevõtjate 
poolt, kelle puhul organisatsioon on 
kõnealuse süsteemi kasutamise 
sertifitseerinud;

e) võtab vajalikud distsiplinaarmeetmed 
iga sertifitseeritud ettevõtja suhtes, kes ei 
järgi asjaomase järelevalveorganisatsiooni 
nõuetekohase hoolsuse süsteemi nõudeid.

e) võtab vajalikud distsiplinaarmeetmed 
iga sertifitseeritud ettevõtja suhtes, kes ei 
järgi tema nõuetekohase hoolsuse süsteemi 
nõudeid; distsiplinaarmeetmed võivad 
hõlmata asja esitamist asjaomasele 
riiklikule pädevale asutusele.

e a) tal ei ole huvide konflikti pädevate 
asutustega. 

Or. en

Selgitus

Asendab koos uue muudatusettepanekuga X (millega lisatakse artikli 5 lõige 1 b (uus)) raporti 
projekti muudatusettepanekut 28, et selgitada, et avalik-õiguslikke üksusi võib liigitada 
järelevalveorganisatsioonideks, ja et sätestada asjakohased kõlblikkuse kriteeriumid avalik-
õiguslike ja eraõiguslike üksuste jaoks.

Muudatusettepanek 147
Magor Imre Csibi, Fiona Hall

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 5 – lõige 1

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

1. Pädevad asutused tunnustavad
järelevalveorganisatsioone, kes on esitanud 
selliseks tunnustamiseks taotluse, juhul kui 
asjaomane organisatsioon:

1. Komisjon tunnustab artikli 11 lõikes 
2 a osutatud kontrolliga 
regulatiivmenetluse kohaselt 
järelevalveorganisatsioone, kes on esitanud 
selliseks tunnustamiseks taotluse, juhul kui 
asjaomane organisatsioon:

Or. en

Selgitus

ELi tasandi akrediteerimis- ja järelevalveorganid väldivad erinevate standardite loomist ja 
turu moonutuse tekitamist. Usaldusväärsetele järelevalveorganitele on vaja selgeid 
akrediteerimiskriteeriume ja miinimumnõudeid kõnealuste organisatsioonide tegevusele.
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Muudatusettepanek 148
Anders Wijkman, Péter Olajos, Avril Doyle

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 5 – lõige 1 – punkt a a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

a a) omab asjakohaseid teadmisi;

Or. en

Selgitus

On oluline säilitada vahe (era-)järelevalveorganisatsiooni ja sellise pädeva asutuse pädevuse 
vahel, kes vastutab nii järelevalveorganisatsioonide kui ka nõuetekohase hoolsuse süsteemi 
kontrollimise eest.

Muudatusettepanek 149
Magor Imre Csibi, Fiona Hall

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 5 – lõige 1 – punkt a a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

a a) omab asjakohaseid teadmisi;

Or. en

Selgitus

ELi tasandi akrediteerimis- ja järelevalveorganid väldivad erinevate standardite loomist ja 
turu moonutuse tekitamist. Usaldusväärsetele järelevalveorganitele on vaja selgeid 
akrediteerimiskriteeriume ja miinimumnõudeid kõnealuste organisatsioonide tegevusele.
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Muudatusettepanek 150
Samuli Pohjamo

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 5 – lõige 1 – punkt a a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

a a) omab asjakohaseid teadmisi;

Or. en

Selgitus

Järelevalveorganisatsioon peab näitama, et tal on nõuetekohase hoolsuse süsteemi 
jälgimiseks asjakohased teadmised.

Muudatusettepanek 151
Véronique Mathieu

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 5 – lõige 1 – punkt a a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

a a) omab asjakohaseid teadmisi;

Or. en

Muudatusettepanek 152
Anders Wijkman, Péter Olajos, Avril Doyle

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 5 – lõige 1 punkt a b (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

a b) on rahaliselt sõltumatu tema 
sertifitseeritavatest ettevõtjatest;

Or. en
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Selgitus

On oluline säilitada vahe (era-)järelevalveorganisatsiooni ja sellise pädeva asutuse pädevuse 
vahel, kes vastutab nii järelevalveorganisatsioonide kui ka nõuetekohase hoolsuse süsteemi 
kontrollimise eest.

Muudatusettepanek 153
Magor Imre Csibi, Fiona Hall

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 5 – lõige 1 punkt a b (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

a b) on juriidiliselt ja rahaliselt sõltumatu 
tema poolt sertifitseeritavatest 
ettevõtjatest;

Or. en

Selgitus

ELi tasandi akrediteerimis- ja järelevalveorganid väldivad erinevate standardite loomist ja 
turu moonutuse tekitamist. Usaldusväärsetele järelevalveorganitele on vaja selgeid 
akrediteerimiskriteeriume ja miinimumnõudeid kõnealuste organisatsioonide tegevusele.

Muudatusettepanek 154
Anders Wijkman, Péter Olajos, Avril Doyle

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 5 – lõige 1 – punkt e

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

e) võtab vajalikud distsiplinaarmeetmed 
iga sertifitseeritud ettevõtja suhtes, kes ei 
järgi asjaomase järelevalveorganisatsiooni 
nõuetekohase hoolsuse süsteemi nõudeid.

e) võtab vajalikud distsiplinaarmeetmed 
iga sertifitseeritud ettevõtja suhtes, kes ei 
järgi asjaomase järelevalveorganisatsiooni 
nõuetekohase hoolsuse süsteemi nõudeid.
Kõnealused meetmed hõlmavad 
põhisanktsioonidena asja esitamist 
asjaomastele riiklikele täitevasutustele ja 
artiklis 11 määratletud komiteele.

Or. en
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Selgitus

On oluline säilitada vahe (era-)järelevalveorganisatsiooni ja sellise pädeva asutuse pädevuse 
vahel, kes vastutab nii järelevalveorganisatsioonide kui ka nõuetekohase hoolsuse süsteemi 
kontrollimise eest.

Muudatusettepanek 155
Magor Imre Csibi, Fiona Hall

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 5 – lõige 1 – punkt e

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

e) võtab vajalikud distsiplinaarmeetmed 
iga sertifitseeritud ettevõtja suhtes, kes ei 
järgi asjaomase järelevalveorganisatsiooni 
nõuetekohase hoolsuse süsteemi nõudeid.

e) võtab vajalikud distsiplinaarmeetmed 
iga sertifitseeritud ettevõtja suhtes, kes ei 
järgi asjaomase järelevalveorganisatsiooni 
nõuetekohase hoolsuse süsteemi nõudeid;
distsiplinaarmeetmed hõlmavad asja 
esitamist asjaomasele riiklikule pädevale 
asutusele;

Or. en

Selgitus

ELi tasandi akrediteerimis- ja järelevalveorganid väldivad erinevate standardite loomist ja 
turu moonutuse tekitamist. Usaldusväärsetele järelevalveorganitele on vaja selgeid 
akrediteerimiskriteeriume ja miinimumnõudeid kõnealuste organisatsioonide tegevusele.

Muudatusettepanek 156
Kartika Tamara Liotard

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 5 – lõige 1 – punkt e

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

e) võtab vajalikud distsiplinaarmeetmed 
iga sertifitseeritud ettevõtja suhtes, kes ei 
järgi asjaomase järelevalveorganisatsiooni 
nõuetekohase hoolsuse süsteemi nõudeid. 

e) võtab vajalikud distsiplinaarmeetmed 
iga sertifitseeritud ettevõtja suhtes, kes ei 
järgi asjaomase järelevalveorganisatsiooni 
nõuetekohase hoolsuse süsteemi nõudeid. 
Valikuvõimalused hõlmavad sertifikaadi 
tagasivõtmist ja turult kõrvaldamist.
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Or. nl

Muudatusettepanek 157
Anders Wijkman, Péter Olajos, Avril Doyle

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 5 – lõige 1 – punkt e a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

e a) on kehtestanud eeskirjad, mis 
tagavad:
i) et tema liikmed või 
järelevalveorganisatsiooni poolt 
sertifitseeritud ettevõtjad kohustuvad 
kasutama nõuetekohase hoolsuse 
süsteeme;
ii) järelevalveorganisatsiooni kontrolli 
tema liikmete või tema süsteemi 
kasutavate ettevõtjate poolt.

Or. en

Selgitus

On oluline säilitada vahe (era-)järelevalveorganisatsiooni ja sellise pädeva asutuse pädevuse 
vahel, kes vastutab nii järelevalveorganisatsioonide kui ka nõuetekohase hoolsuse süsteemi 
kontrollimise eest.

Muudatusettepanek 158
Magor Imre Csibi, Fiona Hall

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 5 – lõige 1 – punkt e a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

e a) on kehtestanud eeskirjad, mis 
tagavad:
i) et tema liikmed või 
järelevalveorganisatsiooni poolt 
sertifitseeritud ettevõtjad kohustuvad 
kasutama nõuetekohase hoolsuse 
süsteeme;
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ii) järelevalveorganisatsiooni kontrolli 
tema liikmete või tema süsteemi 
kasutavate ettevõtjate poolt.

Or. en

Selgitus

ELi tasandi akrediteerimis- ja järelevalveorganid väldivad erinevate standardite loomist ja 
turu moonutuse tekitamist. Usaldusväärsetele järelevalveorganitele on vaja selgeid 
akrediteerimiskriteeriume ja miinimumnõudeid kõnealuste organisatsioonide tegevusele. 

Muudatusettepanek 159
Caroline Lucas

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 5 – lõige 1 b (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

1 b. Eraõiguslik üksus, kes taotleb lõikes 1 
sätestatud tunnustamist, vastab 
järgmistele nõuetele: 
a) teda reguleerib eraõigus;
a) ta on juriidiline isik;
c) ta omab asjakohaseid teadmisi;
d) ta on rahaliselt sõltumatu tema poolt 
sertifitseeritud ettevõtjatest; 
e) ettevõtjatel, keda ta sertifitseerib, on 
üksuse põhikirja alusel kohustus 
kasutada nõuetekohase hoolsuse 
süsteeme; 
f) ta on kehtestanud 
järelevalvemehhanismi, et tagada 
organisatsiooni nõuetekohase hoolsuse 
süsteemi kasutamine ettevõtjate poolt, 
kelle puhul organisatsioon on kõnealuse 
süsteemi kasutamise sertifitseerinud;
e) ta võtab vajalikud distsiplinaarmeetmed 
iga sertifitseeritud ettevõtja suhtes, kes ei 
järgi tema nõuetekohase hoolsuse 
süsteemi nõudeid; distsiplinaarmeetmed 
võivad hõlmata asja esitamist asjaomasele 
riiklikule pädevale asutusele. 

Or. en
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Selgitus

Asendab koos uue muudatusettepanekuga X (millega muudetakse artikli 5 lõiget 1) raporti 
projekti muudatusettepanekut 28, et selgitada, et avalik-õiguslikke üksusi võib liigitada 
järelevalveorganisatsioonideks, ja et sätestada asjakohased kõlblikkuse kriteeriumid avalik-
õiguslike ja eraõiguslike üksuste jaoks.

Muudatusettepanek 160
Riitta Myller, Åsa Westlund

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 5 – lõige 2 – punkt b a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

b a) dokumendid, mis demonstreerivad 
organisatsiooni asjakohaseid teadmisi;

Or. en

Muudatusettepanek 161
Samuli Pohjamo

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 5 – lõige 2 – punkt b a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

b a) dokumendid, mis demonstreerivad 
organisatsiooni asjakohaseid teadmisi;

Or. en

Selgitus

Järelevalveorganisatsioon peab näitama, et tal on nõuetekohase hoolsuse süsteemi 
jälgimiseks asjakohased teadmised.
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Muudatusettepanek 162
Anders Wijkman, Péter Olajos, Avril Doyle

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 5 – lõige 2 punkt c a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

c a) dokumendid, mis demonstreerivad 
tema võimet võtta vastu süsteemi, mis 
vastab artiklis 4 ja artikli 5 lõikes 1 
sätestatud kriteeriumidele;

Or. en

Muudatusettepanek 163
Riitta Myller, Åsa Westlund

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 5 – lõige 2 punkt c a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

c a) dokumendid, mis demonstreerivad 
tema võimet võtta vastu süsteemi, mis 
vastab artiklites 4 ja 5 sätestatud 
kriteeriumidele;

Or. en

Muudatusettepanek 164
Caroline Lucas

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 5 – lõige 3

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

3. Pädevad asutused teevad otsuse
järelevalveorganisatsiooni tunnustamise 
kohta kolme kuu jooksul alates taotluse 
esitamisest asjaomase organisatsiooni 
poolt.

3. Otsus järelevalveorganisatsiooni 
tunnustamise kohta tehakse kolme kuu 
jooksul alates taotluse esitamisest 
asjaomase organisatsiooni poolt.

Komisjon edastab otsuse tunnustada 
järelevalveorganisatsiooni koos avalduse 
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koopiaga 15 päeva jooksul alates otsuse 
tegemisest liikmesriigi pädevale asutusele, 
kelle jurisdiktsiooni alla kõnealune 
organisatsioon kuulub.

Nad kontrollivad korrapäraselt, et 
järelevalveorganisatsioonid vastavad 
lõikes 1 sätestatud nõuetele.

Liikmesriikide pädevad asutused
kontrollivad – viies sealhulgas läbi 
kohapealseid auditeid – korrapäraselt või 
kolmandate isikute väljendatud 
põhjendatud kahtluste alusel, et 
järelevalveorganisatsioonid vastavad 
lõikes 1 sätestatud nõuetele.
Kui pädevad asutused tuvastavad pärast 
kõnealuseid kontrolle, et 
järelevalveorganisatsioonid ei vasta 
lõikes 1 sätestatud nõuetele, teavitavad 
nad viivitamata sellest komisjoni ja 
edastavad talle mis tahes sellega seotud 
asjaomased tõendid.

Or. en

Muudatusettepanek 165
Anders Wijkman, Péter Olajos, Avril Doyle

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 5 – lõige 3

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

3. Pädevad asutused teevad otsuse 
järelevalveorganisatsiooni tunnustamise 
kohta kolme kuu jooksul alates taotluse 
esitamisest asjaomase organisatsiooni 
poolt. 

3. Komisjon teeb artikli 11 lõikes 2 
sätestatud korras otsuse selle kohta, kas 
soovitada järelevalveorganisatsiooni 
tunnustada, kolme kuu jooksul alates 
teatise saamisest liikmesriigi pädevalt 
asutuselt, kes soovitab organisatsiooni 
tunnustada.

Or. en

Selgitus

On oluline säilitada vahe (era-)järelevalveorganisatsiooni ja sellise pädeva asutuse pädevuse 
vahel, kes vastutab nii järelevalveorganisatsioonide kui ka nõuetekohase hoolsuse süsteemi 
kontrollimise eest.
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Muudatusettepanek 166
Magor Imre Csibi

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 5 – lõige 3 – teine lõik

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Nad kontrollivad korrapäraselt, et 
järelevalveorganisatsioonid vastavad 
lõikes 1 sätestatud nõuetele.

ELi inspektorid ja liikmesriikide pädevad 
asutused kontrollivad – viies sealhulgas 
läbi kohapealseid auditeid – korrapäraselt 
või kolmandate isikute väljendatud 
põhjendatud kahtluste alusel, et 
järelevalveorganisatsioonid vastavad 
lõikes 1 sätestatud nõuetele. Kõik 
kontrolliaruanded tehakse avalikkusele 
kättesaadavaks.

Or. en

Selgitus

ELi inspektorid aitavad liikmesriikide pädevatel asutustel tagada täpsus ja ühtlus määruse 
jõustamisel.

Muudatusettepanek 167
Anders Wijkman, Péter Olajos, Avril Doyle

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 5 – lõige 4

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

4. Pädev asutus tühistab 
järelevalveorganisatsiooni tunnustuse, kui 
on kindlaks teinud, et kõnealune 
organisatsioon ei vasta enam lõikes 1 
sätestatud nõuetele.

4. Komisjon otsustab artikli 11 lõikes 
2 sätestatud menetluse kohaselt, kas 
tühistada järelevalveorganisatsiooni 
tunnustus, kui on kindlaks teinud, et 
kõnealune organisatsioon ei vasta enam 
lõikes 1 sätestatud nõuetele.

Or. en
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Muudatusettepanek 168
Anders Wijkman, Péter Olajos, Avril Doyle

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 5 – lõige 5

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

5. Pädev asutus teatab komisjonile igast 
järelevalveorganisatsioonide tunnustamist, 
tunnustusest keeldumist või selle 
tühistamist käsitlevast otsusest.

5. Pädev asutus teatab komisjonile igast 
järelevalveorganisatsioonide 
tunnustamise, tunnustusest keeldumise või 
selle tühistamise soovitamist käsitlevast 
otsusest.

Or. en

Muudatusettepanek 169
Riitta Myller

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 5 – lõige 5

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

5. Pädev asutus teatab komisjonile igast 
järelevalveorganisatsioonide tunnustamist, 
tunnustusest keeldumist või selle 
tühistamist käsitlevast otsusest.

5. Pädev asutus teatab komisjonile igast 
järelevalveorganisatsioonide 
tunnustamise, tunnustusest keeldumise või 
selle tühistamise soovitamist käsitlevast 
otsusest.

Or. en

Muudatusettepanek 170
Riitta Myller

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 5 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Artikkel 5 a
Riskijuhtimismenetlus
1. Liikmesriigid tagavad, et riskijuhtimise 
korda rakendatakse sõltumatult, 
objektiivselt ja läbipaistvalt.
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2. Et aidata riski taset kindlaks määrata, 
toimib komisjon artikli 11 lõikes 2 
nimetatud kontrolliga regulatiivmenetluse 
korras järgmiselt: 
a) loob ühe või mitu andmebaasi, milles 
peetakse arvestust nende raiega tegelevate 
ettevõtete ja ettevõtjate nimede kohta, kes 
on mõistetud süüdi ebaseaduslikus 
tegevuses, rikkumise iseloomu ja riigi või 
piirkonna kohta, kus rikkumine toimus, 
ning haldab seda;
b) koostab nimistu olemasolevatest 
teabeallikatest, mida ettevõtjad võivad 
riski tasemete hindamiseks kasutada;
d) töötab välja juhised 
riskijuhtimisvahendite kasutamiseks; 
koostab nimekirja kõige tavapärasematest 
ja sagedamatest rikkumistest ja rikkumise 
liikidest
3. Suurema riskiga olukordades võtavad 
ettevõtjad riskihindamise alusel 
lisameetmeid. Lisameetmed võivad muu 
hulgas sisaldada:
a) kontrolliasutuse eelteavitamist ostmise 
kuupäevast ja üksikasjadest; 
b) nõuet esitada tõendid asjaomaste 
juhtimissüsteemide kohta, mille alusel ost 
kokku lepitakse;
c) nõuet esitada täiendavaid dokumente, 
andmeid või teavet.
4. Komisjon vaatab lõike 4 esimeses lõigus 
esitatud nimistu läbi ja vajaduse korral 
pikendab seda vastavalt artikli 11 lõikes 2 
esitatud kontrolliga regulatiivmenetlusele.

Or. en

Muudatusettepanek 171
Anders Wijkman, Péter Olajos, Avril Doyle

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 7 – pealkiri ja lõige 1

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Järelevalvemeetmed Järelevalve- ja kontrollimeetmed
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1. Pädevad asutused kontrollivad, et 
ettevõtjad järgivad artikli 3 lõigetes 1 ja 2 
ning artikli 4 lõikes 1 sätestatud nõudeid.

1. Pädevad asutused kontrollivad, et 
ettevõtjad järgivad artikli 3 lõigetes 1 ja 2 
ning artiklis 4 sätestatud nõudeid.

Or. en

Selgitus

Liikmesriikidel peavad olema selged ELi tasandi kriteeriumid järelevalvesüsteemide 
kontrollimiseks, et tagada kogu ELis võrdsed võimalused. Eelkõige teostatakse kontrolli, kui 
pädevatel asutustel on teavet, mis seab kahtluse alla järelevalvesüsteemi tõhusa toimimise.

Muudatusettepanek 172
Urszula Krupa

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 7 – lõige 1

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

1. Pädevad asutused kontrollivad, et 
ettevõtjad järgivad artikli 3 lõigetes 1 ja 2 
ning artikli 4 lõikes 1 sätestatud nõudeid.

1. Pädevad asutused, sealhulgas 
tolliasutused, kontrollivad, et ettevõtjad 
järgivad artikli 3 lõigetes 1 ja 2 ning 
artikli 4 lõikes 1 sätestatud nõudeid.

Or. pl

Selgitus

Rõhutada tuleks probleemi piiriülest iseloomu. Nüüdsest peale võiks astuda samme tagamaks, 
et ebaseaduslikult langetatud metsa ei toodaks ELi siseturule. 

Muudatusettepanek 173
Anders Wijkman, Péter Olajos, Avril Doyle

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 7 – lõige 1 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

1 a. Kontrollimist teostatakse vastavalt 
aastaplaanile ja/või kolmandate isikute 
väljendatud põhjendatud kahtluste alusel. 
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Or. en

Selgitus

Liikmesriikidel peavad olema selged ELi tasandi kriteeriumid järelevalvesüsteemide 
kontrollimiseks, et tagada kogu ELis võrdsed võimalused. Eelkõige teostatakse kontrolli, kui 
pädevatel asutustel on teavet, mis seab kahtluse alla järelevalvesüsteemi tõhusa toimimise.

Muudatusettepanek 174
Anders Wijkman, Péter Olajos, Avril Doyle

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 7 – lõige 1 b (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

1 b. Kontrollimine võib muu hulgas 
sisaldada:
a) ettevõtjate kasutatavate tehniliste ja 
juhtimissüsteemide ning nõuetekohase 
hoolsuse korra ja riskihindamise 
kontrollimist;
b) süsteemi ja korra nõuetekohast 
toimimist näitavate dokumentide ja 
arhiivide kontrollimist;
c) pistelisi kontrolle, sealhulgas 
kohapealsete auditite läbiviimist. 

Or. en

Selgitus

Liikmesriikidel peavad olema selged ELi tasandi kriteeriumid järelevalvesüsteemide 
kontrollimiseks, et tagada kogu ELis võrdsed võimalused. Eelkõige teostatakse kontrolli, kui 
pädevatel asutustel on teavet, mis seab kahtluse alla järelevalvesüsteemi tõhusa toimimise.
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Muudatusettepanek 175
Riitta Myller

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 7 – lõige 2

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

2. Ettevõtjad annavad kogu vajaliku abi 
lõikes 1 osutatud kontrollimise 
lihtsustamiseks.

2. Ettevõtjad peavad andma pädevale 
asutusele kogu abi, mida nad oma 
tööülesannete täitmisel vajavad, eriti 
seoses juurdepääsuga ruumidele ja 
dokumentide või andmete esitamisega. 

Or. en

Muudatusettepanek 176
Anders Wijkman, Péter Olajos, Avril Doyle

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 7 – lõige 2

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

2. Ettevõtjad annavad kogu vajaliku abi 
lõikes 1 osutatud kontrollimise 
lihtsustamiseks.

(Ei puuduta eestikeelset versiooni.)

Or. en

Muudatusettepanek 177
Anders Wijkman, Péter Olajos, Avril Doyle

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 7 – lõige 3

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

3. Pärast lõikes 1 osutatud kontrollimist 
võivad pädevad asutused nõuda 
ettevõtjatelt, et need võtaksid
parandusmeetmeid.

3. Pärast lõikes 1 osutatud kontrollimist 
võivad pädevad asutused võtta koheseid 
parandusmeetmeid.

Sellised meetmed võivad muu hulgas 
sisaldada:
a) ärilise tegevuse kohest peatamist;
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b) puidu ja sellest saadud toodete 
konfiskeerimist.

Or. en

Selgitus

Liikmesriikidel peavad olema selged ELi tasandi kriteeriumid järelevalvesüsteemide 
kontrollimiseks, et tagada kogu ELis võrdsed võimalused. Eelkõige teostatakse kontrolli, kui 
pädevatel asutustel on teavet, mis seab kahtluse alla järelevalvesüsteemi tõhusa toimimise.

Muudatusettepanek 178
Caroline Lucas

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 7 – lõige 3

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

3. Pärast lõikes 1 osutatud kontrollimist 
võivad pädevad asutused nõuda 
ettevõtjatelt, et need võtaksid
parandusmeetmeid.

3. Pärast lõikes 1 osutatud kontrollimist 
võivad pädevad asutused võtta 
parandusmeetmeid. Kui selliste meetmete 
võtmist on nõutud, kuid ettevõtja ei ole 
neid konkreetse tähtaja jooksul võtnud, 
võivad pädevad asutused kohaldada 
karistusi vastavalt artiklile 13.

Or. en

Selgitus

Asendab koos artikli 7 lõike 4 (uus) uue muudatusettepanekuga X raporti projekti 
muudatusettepanekut 40 (mille raportöör tagasi võtab). Kavatsus on selgitada, et 
parandusmeetmed viitavad vajadusele muuta nõuetekohase hoolsuse süsteeme ja protsesse, 
samal ajal kui kohesed meetmed viitavad kohestele täitemeetmetele (muudetud) artiklis 3 
sätestatud nõuete kahtlustatavate rikkumiste vastu.
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Muudatusettepanek 179
Eija-Riitta Korhola, Véronique Mathieu

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 7 – lõige 3

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

3. Pärast lõikes 1 osutatud kontrollimist 
võivad pädevad asutused nõuda 
ettevõtjatelt, et need võtaksid 
parandusmeetmeid. 

3. Pärast lõikes 1 osutatud kontrollimist 
võivad pädevad asutused nõuda 
ettevõtjatelt, et need võtaksid 
proportsionaalseid parandusmeetmeid. 

Or. fr

Muudatusettepanek 180
Riitta Myller

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 7 – lõige 3

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

3. Pärast lõikes 1 osutatud kontrollimist 
võivad pädevad asutused nõuda 
ettevõtjatelt, et need võtaksid 
parandusmeetmeid.

(Ei puuduta eestikeelset versiooni.)

Or. en

Muudatusettepanek 181
Riitta Myller

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 7 – lõige 3 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

3 a. Kontroll viiakse läbi igal juhul, kui:
a) liikmesriigi pädeval asutusel on alust 
seada kahtluse alla käesoleva määrusega 
kehtestatud nõuete ettevõtjapoolne 
järgimine seoses puidu ja puidutoodete 
turule viimisega; või
b) liikmesriigi pädeval asutusel on teavet, 
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mis seab kahtluse alla käesolevas 
määruses sätestatud nõuetekohase 
hoolsuse nõuete ettevõtjapoolse järgimise; 

Or. en

Muudatusettepanek 182
Riitta Myller, Åsa Westlund, Jens Holm

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 7 – lõige 3 b (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

3 b. Kui kahtlustatakse, et on toimunud 
rasked rikkumised, alustab liikmesriik 
täielikku uurimist ja kohaldab koheseid 
täitemeetmeid.

Or. en

Muudatusettepanek 183
Caroline Lucas

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 7 – lõige 3 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

3 a. Kui pärast lõikes 1 osutatud kontrolle 
eeldatakse, et ettevõtja rikkus teadlikult 
artiklis 3 sätestatud nõuet (nõudeid), võib 
pädev asutus kooskõlas oma riigisiseste 
õigusaktidega võtta kohesed meetmed, mis 
võivad muu hulgas sisaldada:
a) ärilise tegevuse kohest peatamist ja 
b) puidu ja sellest saadud toodete 
konfiskeerimist.

Or. en

Selgitus

Asendab koos artikli 7 lõike 4 (uus) uue muudatusettepanekuga X raporti projekti 
muudatusettepanekut 40 (mille raportöör tagasi võtab). Kavatsus on selgitada, et 
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parandusmeetmed viitavad vajadusele muuta nõuetekohase hoolsuse süsteeme ja protsesse, 
samal ajal kui kohesed meetmed viitavad kohestele täitemeetmetele (muudetud) artiklis 3 
sätestatud nõuete kahtlustatavate rikkumiste vastu.

Muudatusettepanek 184
Anders Wijkman, Péter Olajos, Avril Doyle

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 7 – lõige 3 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

3 a. Kontroll viiakse läbi igal juhul, kui:.
a) liikmesriigi pädeval asutusel on alust 
seada kahtluse alla käesoleva määrusega 
kehtestatud nõuete ettevõtjapoolne 
järgimine seoses puidu ja puidutoodete 
turule viimisega; või
b) liikmesriigi pädeval asutusel on teavet, 
mis seab kahtluse alla käesolevas 
määruses sätestatud nõuetekohase 
hoolsuse nõuete ettevõtjapoolse järgimise; 

Or. en

Selgitus

Liikmesriikidel peavad olema selged ELi tasandi kriteeriumid järelevalvesüsteemide 
kontrollimiseks, et tagada kogu ELis võrdsed võimalused. Eelkõige teostatakse kontrolli, kui 
pädevatel asutustel on teavet, mis seab kahtluse alla järelevalvesüsteemi tõhusa toimimise.

Muudatusettepanek 185
Magor Imre Csibi

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 7 – lõige 3 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

3 a. Kontroll viiakse läbi igal juhul, kui:.
a) liikmesriigi pädeval asutusel on alust 
seada kahtluse alla käesoleva määrusega 
kehtestatud nõuete ettevõtjapoolne 
järgimine seoses puidu ja puidutoodete 
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turule viimisega; või
b) liikmesriigi pädeval asutusel on teavet, 
mis seab kahtluse alla käesolevas 
määruses sätestatud nõuetekohase 
hoolsuse nõuete ettevõtjapoolse järgimise; 

Or. en

Selgitus

Et tagada ühtne kontrollisüsteem, tuleb liikmesriikidele anda selged kriteeriumid järelevalve 
ja kontrolliga tegelevate ettevõtjate ja järelevalveorganisatsioonide jaoks.

Muudatusettepanek 186
Riitta Myller, Åsa Westlund, Jens Holm

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 7 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Artikkel 7 a
Kohesed täitemeetmed
1. Kui kahtlustatakse, et füüsiline isik on 
pannud toime rikkumise või on 
rikkumiselt tabatud või kui 
kahtlustatakse, et juriidiline isik on süüdi 
rikkumises, alustavad liikmesriigid 
rikkumise täielikku uurimist ja võtavad 
kooskõlas oma riigisisese õigusega ja 
sõltuvalt rikkumise raskusest kohesed 
täitemeetmed, näiteks eelkõige:
a) ärilise tegevuse kohene peatamine;
b) saadetiste ümbersuunamine sadamasse 
või veosõiduki ajutine peatamine või 
ümbersuunamine teise 
inspekteerimiskohta;
c) asjaomases tegevuses kasutatava mis 
tahes veo- või tarnesõiduki või asjaomases 
tegevuses kasutatavate masinate ajutine 
seiskamine või konfiskeerimine;
d) puidu ja sellest saadud toodete 
konfiskeerimine;
e) puidu ja sellest saadud toodete turule 
viimise loa peatamine.
2. Täitemeetmete laad aitab vältida 
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asjaomase tõsise rikkumise jätkumist ja 
võimaldab pädevatel asutustel selle 
uurimine lõpule viia.

Or. en

Selgitus

Muudetud tekst järgib ebaseaduslikku kalapüüki käsitleva määruse EÜ 1005/2008 teksti.

Muudatusettepanek 187
Kartika Tamara Liotard

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 7 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Artikkel 7 a
Importivad ettevõtted, kes puidu Euroopa 
turul kättesaadavaks teevad, peavad 
lisama oma majandusaasta aruannetesse 
ka oma (rahvusvahelise) tegevuse ja 
puidu ülestöötamise ja transpordi 
keskkonnamõjud ja sotsiaalsed tagajärjed. 
See on seotud eelkõige keskkonnamõjude 
ja sotsiaalsete tagajärgedega piirkonnas, 
kus puitu üles töötatakse, ning puitu 
tootvas riigis.

Or. nl

Selgitus

Läbipaistvuse ja kontrollide läbiviimise võimalus..
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Muudatusettepanek 188
Urszula Krupa

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 8 – lõige 2

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

2. Lõikes 1 osutatud protokolli kokkuvõte 
tehakse üldsusele kättesaadavaks kooskõlas 
direktiiviga 2003/4/EÜ.

2. Lõikes 1 osutatud protokolli kokkuvõte 
tehakse üldsusele internetis kättesaadavaks 
kooskõlas direktiiviga 2003/4/EÜ.

Or. pl

Selgitus

Muudatusettepanekus täpsustatakse, kuidas teave tuleks avalikkusele kättesaadavaks teha. 

Muudatusettepanek 189
Urszula Krupa

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 10 – lõige 2

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

2. Komisjon teeb pädevate asutuste 
nimekirja üldsusele kättesaadavaks.

2. Komisjon teeb pädevate asutuste 
nimekirja üldsusele internetis 
kättesaadavaks. Seda nimekirja 
ajakohastatakse pidevalt.

Or. pl

Selgitus

Muudatusettepanekus täpsustatakse, kuidas teave tuleks avalikkusele kättesaadavaks teha.
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Muudatusettepanek 190
Samuli Pohjamo

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 11 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Artikkel 11 a
Nõuanderühm

1. Tuleb luua nõuanderühm, mis koosneb 
huvitatud sidusrühmade esindajatest, 
kaasa arvatud metsapõhise tööstusharu 
esindajatest, metsaomanikest, VVOdest ja 
tarbijarühmadest, ning seda juhib 
komisjoni esindaja.
2. Liikmesriikide esindajad võivad osaleda 
kohtumistel kas omal algatusel või 
nõuanderühma kutsel.
3. Nõuanderühm kehtestab oma 
kodukorra, mis avalikustatakse komisjoni 
veebilehel.
4. Komisjon pakub nõuanderühmale 
vajalikku tehnilist ja logistilist abi ning 
tagab koosolekute jaoks sekretariaadi.
5. Nõuanderühm vaatab läbi käesoleva 
määruse kohaldamisega seotud 
küsimused, mille on tõstatanud esimees 
kas omal algatusel või nõuanderühma või 
komitee taotlusel, ning annab nende 
kohta välja arvamusi.
6. Komisjon annab nõuanderühma 
arvamused edasi komiteele. 

Or. en

Selgitus

Et võimaldada määruse tõhusat rakendamist ja tagada hea suhtlemine kõikide sidusrühmade 
vahel, tuleb asutada nõuanderühm, kellega võib konsulteerida puidukomitee.
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Muudatusettepanek 191
Riitta Myller, Anders Wijkman

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 12

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Komisjon võib muuta lisas esitatud puidu 
ja sellest saadud toodete nimekirja, võttes 
arvesse tehnilisi omadusi, lõppkasutusi 
ning tootmisprotsesse. 

välja jäetud

Meetmed, mille eesmärk on muuta 
käesoleva määruse vähem olulisi sätteid 
nende täiendamise kaudu, võetakse vastu 
artikli 11 lõikes 2 osutatud kontrolliga 
regulatiivmenetluse kohaselt.

Or. en

Muudatusettepanek 192
Magor Imre Csibi

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 12 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Artikkel 12 a
Õigusrikkumised

Liikmesriigid võtavad asjakohased 
meetmed, et tagada sanktsioonide 
kehtestamise vähemalt järgmiste 
käesoleva määruse rikkumiste eest:
a) ettevõtja suutmatus kehtestada 
nõuetekohase hoolsuse süsteemi;
b) ettevõtja suutmatus kehtestada ja/või 
juhtida nõuetekohase hoolsuse süsteemi, 
mis vastab käesoleva määruse ja eelkõige 
selle artikli 4 kõikidele nõuetele;
c) ettevõtja poolt puidu või puidutoodete 
turule viimine, kui ettevõtja on teadlik 
nõuetekohase hoolsuse puudumisest või ei 
kasuta nõuetekohast hoolsust, et 
kõrvaldada risk, et puit töötati üles, 
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sellega kaubeldi või seda töödeldi 
vastuolus päritoluriigi seadustega;

Or. en

Selgitus

Õiguskindluse huvides tuleks sanktsioone kaasa toovad rikkumised määruse tekstis sätestada. 
Kõnealused õigusrikkumised kujutavad endast piisavat stiimulit, et ettevõtjad võtaksid 
vajalikud meetmed tagamaks, et ELis kaubeldaks üksnes seadusliku puidu ja sellest saadud 
toodetega.

Muudatusettepanek 193
Magor Imre Csibi, Fiona Hall

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 13

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Liikmesriigid kehtestavad eeskirjad 
karistuste kohta, mida kohaldatakse 
käesoleva määruse sätete rikkumise korral, 
ning tagavad kõnealuste sätete 
rakendamise kõigi vajalike meetmetega. 
Karistused peavad olema tõhusad, 
proportsionaalsed ja hoiatavad. 
Liikmesriigid teatavad kõnealused sätted 
komisjonile hiljemalt 31. detsembriks 
20XX ja teatavad viivitamata nende 
edaspidistest muudatustest.

Liikmesriigid kehtestavad eeskirjad 
karistuste kohta, mida kohaldatakse 
käesoleva määruse sätete rikkumise korral, 
ning tagavad kõnealuste sätete 
rakendamise kõigi vajalike meetmetega. 
Karistused peavad olema tõhusad, 
proportsionaalsed ja hoiatavad, mis võivad 
muu hulgas sisaldada:

i) rahatrahve, mis peegeldavad:
– keskkonnakahju ulatust
– puidu ja sellest saadud toodete väärtust;
– rikkumisest põhjustatud saamata 
jäänud makse ja majanduslikku kahju; 
ii) puidu ja sellest saadud toodete 
konfiskeerimist;
iii) puidu ja sellest saadud toodete 
turustamise ajutist keelustamist;
iv) Liikmesriigid võivad ka alternatiivselt 
kasutada tõhusaid, proportsionaalseid ja 
hoiatavaid sanktsioone.
Rahatrahv kujutab endast trahvi, mis on 
võrdne rasket rikkumist toime pannes 
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saadud puidutoote vähemalt viiekordse 
väärtusega. Viieaastase ajavahemiku 
vältel toime pandud raske rikkumise 
korral suurenevad rahatrahvid järk-
järgult trahvisummani, mis on võrdne 
rasket rikkumist toime pannes saadud 
puidutoote vähemalt kümnekordse 
väärtusega.
Ilma et see piiraks ühenduse õigusaktides 
sätestatud sätteid, mis on seotud riigi 
rahaliste vahenditega, ei anna 
liikmesriigid ühtegi riigiabi riigisiseste 
abikordade raames või ühenduse fondide 
raames ettevõtjatele, kes on mõistetud 
süüdi käesoleva määruse raskes 
rikkumises, seni, kuni on võetud 
parandusmeetmed ja on kohaldatud 
tõhusaid ja proportsionaalseid ning 
hoiatavaid karistusi.

Or. en

Selgitus

ELi miinimumsanktsioonide ja -karistuste raamistik väldib konkurentsimoonutusi või 
puiduturu koondumist madalaimate trahvimääradega riikidesse. Sarnane raamistik on juba 
kehtestatud ELi tasandil nõukogu määrusega (EÜ) nr 1005/2008, millega luuakse ühenduse 
süsteem ebaseadusliku, teatamata ja reguleerimata kalapüügi vältimiseks, ärahoidmiseks ja 
lõpetamiseks.

Muudatusettepanek 194
Riitta Myller, Jens Holm

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 13

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Liikmesriigid kehtestavad eeskirjad 
karistuste kohta, mida kohaldatakse 
käesoleva määruse sätete rikkumise 
korral, ning tagavad kõnealuste sätete 
rakendamise kõigi vajalike meetmetega. 
Karistused peavad olema tõhusad, 
proportsionaalsed ja hoiatavad. 
Liikmesriigid teatavad kõnealused sätted 

Liikmesriigid kehtestavad eeskirjad 
karistuste kohta, mida kohaldatakse 
rikkumise korral artikli 1 mõttes, ning 
tagavad kõnealuste sätete rakendamise 
kõigi vajalike meetmetega. Karistused 
peavad olema tõhusad, proportsionaalsed ja 
hoiatavad, mis võivad sisaldada kriminaal-
või halduskaristusi, nagu puidu ja sellest 
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komisjonile hiljemalt 31. detsembriks 
20XX ja teatavad viivitamata nende 
edaspidistest muudatustest. 

saadud toodete turustamise ajutine 
keelustamine. 

Trahvid peaksid olema proportsionaalsed 
ja neid tuleks määrata, võttes arvesse 
keskkonna- ja majanduslikku kahju, mille 
on põhjustanud rikkumine kooskõlas 
artikliga 1, ning nende väärtus võrdub 
vähemalt rikkumise teel saadud puidu või 
puidutoodete vähemalt X-kordse 
väärtusega. 
Ilma et see piiraks ühenduse õigusaktides 
kehtestatud sätteid, mis on seotud riigi 
rahaliste vahenditega, ei anna 
liikmesriigid ühtegi riigiabi riigisiseste 
abikordade raames või ühenduse fondide 
raames ettevõtjatele, kes on mõistetud 
süüdi rikkumises vastavalt artiklile 1.

Liikmesriigid teatavad kõnealused sätted 
komisjonile hiljemalt 31. detsembriks 
20XX ja teatavad viivitamata nende 
edaspidistest muudatustest.

Liikmesriigid teatavad kõnealused sätted 
komisjonile hiljemalt 31. detsembriks 
20XX ja teatavad viivitamata nende 
edaspidistest muudatustest.

Or. en

Selgitus

Muudetud tekst järgib ebaseaduslikku kalapüüki käsitleva määruse EÜ 1005/2008 teksti.

Muudatusettepanek 195
Caroline Lucas

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 13

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Liikmesriigid kehtestavad eeskirjad 
karistuste kohta, mida kohaldatakse 
käesoleva määruse sätete rikkumise korral, 
ning tagavad kõnealuste sätete 
rakendamise kõigi vajalike meetmetega. 
Karistused peavad olema tõhusad, 
proportsionaalsed ja hoiatavad. 
Liikmesriigid teatavad kõnealused sätted 
komisjonile hiljemalt 31. detsembriks 

Liikmesriigid peavad kehtestama eeskirjad 
sanktsioonide kohta, mida on võimalik 
kohaldada käesoleva määruse sätete 
rikkumise korral, ja võtma vajalikud 
meetmed nende rakendamise tagamiseks. 
Sanktsioonide hulka võivad kuuluda 
kriminaal- või halduskaristused ja need 
peavad olema tõhusad, proportsionaalsed ja 
hoiatavad ning võivad muu hulgas 
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20XX ja teatavad viivitamata nende 
edaspidistest muudatustest.

sisaldada:

i) rahatrahve, mis peegeldavad 
keskkonnakahju ulatust;
ii) puidu ja sellest saadud toodete 
konfiskeerimist;
iii) puidu ja sellest saadud toodete 
turustamise ajutist keelustamist.

Liikmesriigid teatavad kõnealused sätted 
komisjonile hiljemalt 31. detsembriks 
20XX ja teatavad viivitamata nende 
edaspidistest muudatustest.

Liikmesriigid teatavad kõnealused sätted 
komisjonile hiljemalt 31. detsembriks 
20XX ja teatavad viivitamata nende 
edaspidistest muudatustest.

Or. en

Selgitus

Määrusega tuleks ette näha ka kriminaalkaristuste kohaldamist. Selgitab raportööri 
muudatusettepanekut 46 ja asendab selle. Karistuste määramine liikmesriikide tasandil võib 
põhjustada vastuolusid ELis määruse alusel vastutusele võtmisel. See võib tekitada 
konkurentsimoonutusi või puiduturu koondumist madalaimate trahvimääradega riikidesse.

Muudatusettepanek 196
Péter Olajos

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 13

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Liikmesriigid kehtestavad eeskirjad 
karistuste kohta, mida kohaldatakse 
käesoleva määruse sätete rikkumise korral, 
ning tagavad kõnealuste sätete 
rakendamise kõigi vajalike meetmetega. 
Karistused peavad olema tõhusad, 
proportsionaalsed ja hoiatavad. 
Liikmesriigid teatavad kõnealused sätted 
komisjonile hiljemalt 31. detsembriks 
20XX ja teatavad viivitamata nende 
edaspidistest muudatustest.

Liikmesriigid kehtestavad eeskirjad 
karistuste kohta, mida kohaldatakse 
käesoleva määruse sätete rikkumise korral, 
ning tagavad kõnealuste sätete 
rakendamise kõigi vajalike meetmetega. 
Karistused peavad olema tõhusad, 
proportsionaalsed ja hoiatavad. 
Liikmesriigid teatavad kõnealused sätted 
komisjonile hiljemalt 31. detsembriks 
20XX ja teatavad viivitamata nende 
edaspidistest muudatustest. Puidu 
ebaseaduslik ülestöötamistegevus 
liikmesriikides nõuab vähemalt 
ühesuguseid karistusi.

Or. en
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Selgitus

Ebaseaduslik puidu ülestöötamistegevus on raske rikkumine ja seepärast tuleks selle puhul 
kasutada sama karistust.

Muudatusettepanek 197
Anders Wijkman, Péter Olajos, Avril Doyle

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 13 – lõige 1 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Liikmesriigid võtavad asjakohased 
meetmed tagamaks sanktsioonide 
kehtestamise vähemalt järgmiste 
käesoleva määruse rikkumiste eest:
a) ettevõtja suutmatus kehtestada 
nõuetekohase hoolsuse süsteemi;
b) ettevõtja suutmatus kehtestada ja/või 
juhtida nõuetekohase hoolsuse süsteemi, 
mis vastab käesoleva määruse ja eelkõige 
selle artikli 4 kõikidele nõuetele;
c) ettevõtja poolt puidu või puidutoodete 
turule viimine, kui ettevõtja on teadlik 
nõuetekohase hoolsuse puudumisest või ei 
kasuta nõuetekohast hoolsust, et 
kõrvaldada risk, et puit töötati üles, 
sellega kaubeldi või seda töödeldi 
vastuolus päritoluriigi seadustega;
2. Liikmesriigid kehtestavad maksimaalse 
sanktsiooni, mis on võrdne rasket 
rikkumist toime pannes saadud 
puidutoote vähemalt viiekordse 
väärtusega.
Viieaastase ajavahemiku vältel toime 
pandud raske rikkumise korral 
kehtestavad liikmesriigid maksimaalse 
sanktsiooni, mis on võrdne rasket 
rikkumist toime pannes saadud 
puidutoote vähemalt kaheksakordse 
väärtusega.
Kõnealuste sanktsioonide kohaldamisel 
võtavad liikmesriigid samuti arvesse 
puiduressurssidele ja asjaomasele 
metsakeskkonnale tekitatud kahju 



PE418.388v01-00 100/107 AM\764461ET.doc

ET

väärtust.
3. Liikmesriigid võivad ka alternatiivselt 
kasutada tõhusaid, proportsionaalseid ja 
hoiatavaid sanktsioone.
4. Liikmesriigid võivad näha kooskõlas 
riigisisese seadusega ette sellise puidu või 
selliste puidutoodete konfiskeerimise, mis 
on viidud turule vastuolus käesoleva 
määruse nõuetega.

Or. en

Selgitus

Selge süüteo ja sanktsioonide täpsustamise näol on olemas õiguslik tõkestav vahend, et 
motiveerida ettevõtjaid rakendama süsteeme, et tagada ebaseadusliku puidu ja ebaseaduslike 
puidutoodete väljajätmine ELi tarneahelast. Ettevõtjatel on ka juriidiline selgus. Selline 
lähenemisviis sarnaneb sellega, mida juba kohaldatakse ebaseaduslikku, teatamata ja 
reguleerimata kalapüüki käsitleva määruse kontekstis.

Muudatusettepanek 198
Riitta Myller, Anders Wijkman

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 14 – lõige 2 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

2 a. Lõikes 2 osutatud aruande 
koostamisel arvestab komisjon edusamme, 
mis on tehtud seoses vastavalt määrusele 
nr 2173/2005 vastu võetud FLEGTi 
vabatahtlike partnerluslepingute 
sõlmimise ja toimimisega. Komisjon 
kaalub, kas tulenevalt FLEGTi 
vabatahtlike partnerluslepingute
toimimise kogemusest ja nende tõhususest 
ebaseadusliku puidu probleemiga 
tegelemisel on vaja käesoleva määruse 
läbivaatamist.

Or. en
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Selgitus

Käesolev määrus peab tagama, et vastavus rakendussätetele on selgelt määratletud. Kuigi 
vabatahtlikud partnerluslepingud kujutavad endast olulist vahendit ebaseadusliku raie ja 
sellega seotud probleemidega seonduvate põhiküsimustega tegelemiseks, tuleb käesolevas 
määruses võtta arvesse seda, et EÜ ei ole seni töötanud välja ühtegi meedet ELi nõukogu 
litsentsisüsteemi käsitleva määruse mittejärgimisega tegelemiseks. 

Muudatusettepanek 199
Magor Imre Csibi, Fiona Hall

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 14 – lõige 2 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

2 a. Lõikes 2 osutatud aruande 
koostamisel arvestab komisjon edusamme, 
mis on tehtud seoses vastavalt määrusele 
nr 2173/2005 vastu võetud FLEGTi 
vabatahtlike partnerluslepingute 
sõlmimise ja toimimisega. Komisjon 
kaalub, kas tulenevalt FLEGTi 
vabatahtlike partnerluslepingute 
toimimise kogemusest ja nende tõhususest 
ebaseadusliku puidu probleemiga 
tegelemisel on vaja käesoleva määruse 
läbivaatamist.

Or. en

Selgitus

Käesoleva määrusega ei ole kehtestatud ühtegi sätet FLEGTi litsentsisüsteemi käsitleva ELi 
nõukogu määruse mittejärgimisega tegelemiseks. Tuleb selgelt täpsustada, et selleks, et 
tagada määruse rakendusmeetmete järgimine, tuleks võtta kõik vajalikud meetmed.
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Muudatusettepanek 200
Caroline Lucas

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 14 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Artikkel 14 a
Direktiivi 2008/99/EÜ muutmine

1. Alates käesoleva määruse kohaldamise 
kuupäevast lisatakse direktiivi 
2008/99/EÜ artiklile 3 järgmine punkt: 
„i a) ebaseaduslikult ülestöötatud puidu 
või puidutoodete turul kättesaadavaks 
tegemine.”
2. Alates käesoleva määruse kohaldamise 
kuupäevast lisatakse direktiivi 
2008/99/EÜ A lisale järgmine taane:
„– Euroopa Parlamendi ja nõukogu [...] 
määrus, milles sätestatakse puitu ja sellest 
saadud tooteid turule viivate ettevõtjate 
kohustused.”

Or. en

Muudatusettepanek 201
Lena Ek

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 14 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Artikkel 14 a
Läbivaatamine

Kolm aastat pärast käesoleva määruse 
vastuvõtmist ning sealt edasi iga viie aasta 
tagant viib komisjon läbi käesoleva 
määruse toimimise läbivaatamise seoses 
selle objekti ja eesmärgiga ning esitab 
Euroopa Parlamendile aruande oma 
järelduste kohta ning sellest tulenevad 
muudatusettepanekud.
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See läbivaatamine keskendub järgmisele:
säästva metsanduse valdkonna teadus- ja 
arendustöö üksikasjalik ja põhjalik 
analüüs;
käesoleva määruse mõju ühisturule, 
viidates eelkõige konkurentsi olukorrale 
ja uute osalejate võimele end turul 
kehtestada;
väikeste ja keskmise suurusega ettevõtete 
olukord turul ja kuidas käesolev määrus 
on mõjutanud nende tegevust.

Or. sv

Selgitus

Kui käesolev määrus peab jääma tõhusaks ja olema jätkuvalt kooskõlas säästva 
metsandusega, tuleb seda pidevalt hinnata ja ajakohastada.

Muudatusettepanek 202
Caroline Lucas

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 15 – teine lõik

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Seda kohaldatakse alates […]1 Seda kohaldatakse alates […]1

1 Väljaannete talitus: kaks aastat pärast käesoleva 
määruse jõustumise kuupäeva. 

1 Väljaannete talitus: üks aasta pärast käesoleva 
määruse jõustumise kuupäeva. 

Or. en

Selgitus

Õigusakti kontseptsioon, mis näeb ette tegelda puidu ja puidutoodete seaduslikkuse ja 
säästvusega, on olnud arutlusel palju aastaid ja käesolev määrus on ühe 2003. aastal alanud 
protsessi tulemus. Tööstusharu olulistel osadel on juba kehtestatud süsteemid, mis täidaksid 
käesoleva määruse nõudeid, andes teistele materjali ja kogemusi, millele tugineda. 
Edasilükkamine veel kaheks aastaks enne käesoleva määruse jõustumist ei peegelda 
probleemide, nagu kliimamuutused ja bioloogilise mitmekesisuse kadu, kiireloomulisust, 
millega tegelemine on käesoleva määruse selgesõnaline eesmärk. 
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Muudatusettepanek 203
Eija-Riitta Korhola, Véronique Mathieu

Ettepanek võtta vastu määrus
I lisa – punkt 2

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

2. kombineeritud nomenklatuuri 
peatükkides 47 ja 48 osutatud tselluloos ja 
paber, välja arvatud bambusest ja teisesest 
toorainest (jäätmed ja jäägid) valmistatud 
tooted; 

2. kombineeritud nomenklatuuri 
peatükkides 47, 48 ja 49 osutatud 
tselluloos ja paber, välja arvatud bambusest 
ja teisesest toorainest (jäätmed ja jäägid) 
valmistatud tooted;

Or. fr

Selgitus

Kogu puit ja sellest saadud tooted, olenemata nende lõppkasutusest, peavad kuuluma 
käesoleva määruse reguleerimisalasse.

Muudatusettepanek 204
Eija-Riitta Korhola, Véronique Mathieu

Ettepanek võtta vastu määrus
I lisa – punkt 12 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

12 a. kombineeritud nomenklatuuri 
kategooriates 94 ja 95 sisalduvad teised 
puidutooted, sealhulgas puidust 
mänguasjad, sporditarvikud jne.

Or. fr

Selgitus

Kogu puit ja sellest saadud tooted, olenemata nende lõppkasutusest, peavad kuuluma 
käesoleva määruse reguleerimisalasse.
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Muudatusettepanek 205
Samuli Pohjamo

Ettepanek võtta vastu määrus
I a lisa (uus)
Organisatsioon liigitab ebaseadusliku puidu või ebaseaduslike puidutoodete riski 
riigi/piirkondlikul tasandil „kõrge” riskina kõikide tarnijate jaoks, kui kohaldatakse mis 
tahes järgmistest näitajatest tabelis 1.

Tabel 1: Loetelu „suure riski” näitajatest riiklikul/piirkondlikul tasandil

Näitajad (Näited väliste võrdlusallikate kohta)

Riigi / piirkonna suhtes 
kehtib ÜRO 
Julgeolekunõukogu 
puidekspordi keeld.

Kohaldatakse praegu Libeeria suhtes alates 2003. aasta juulist 
(ÜRO Julgeolekunõukogu resolutsioon 1521 (2003) 

http://www.un.org/docs/sc/unsc_resolutions03.html

Riik /piirkond on tuntud 
kui metsaõiguse 
jõustamise madala 
taseme ja kõrge 
korruptsioonitasemega 
ala.

Kõnealuse näitaja määratlemisel võib organisatsioon kasutada 
organisatsioonisiseseid uuringuid või selliste 
organisatsiooniväliste valitsusasutuste või valitsusväliste 
organisatsioonide poolt läbi viidud uurimuste tulemusi, kes 
tegutsevad aktiivselt metsandusalaste õigusaktide jõustamise ja 
korruptsiooni jälgimisel, nagu Maailmapank 
(http://info.worldbank.org/governance/kkz2004/sc_country.asp)
, Ühendkuningriigis asuv Chatham House (www.illegal-
logging.info), Keskkonnauuringute Agentuur (www.eia-
international.org), Global Witness (www.globalwitness.org), 
Transparency International (www.transparency.org) jne.

Riik on üks riikidest, kus 
FAO statistika näitab 
metsaalade vähenemist.

FAO ülemaailmne metsaressursside hindamine 2005 
(ftp://ftp.fao.org/docrep/fao/008/A0400E/A0400E14.pdf) 

Organisatsioonile on 
laekunud märkusi, mida 
on kinnitanud tema 
klientide või teiste 
organisatsiooniväliste 
osapoolte usaldusväärsed 
tõendid seoses tarnetega, 
mis puudutavad 
vasturääkivaid allikaid, 
mida ei ole 
organisatsiooni enda 
uuringud tõendanud.
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Or. en

Muudatusettepanek 206
Eija-Riitta Korhola, Véronique Mathieu

Ettepanek võtta vastu määrus
I a lisa (uus)

Tabel 1: Loetelu „suure tõenäosuse” näitajatest riiklikul/piirkondlikul tasandil

Näitajad (Näited väliste võrdlusallikate kohta)

ÜRO Julgeolekunõukogu on väljastanud 
keelu riigist/piirkonnast pärit 
puidutoodete kohta. 

Kohaldatakse Libeeria suhtes alates 2003. 
aasta juulist (ÜRO Julgeolekunõukogu 
22. detsembri 2003. aasta resolutsioon 
1521 (2003) 
http://www.un.org/docs/sc/unsc_resolutio
ns03.html

Riik/piirkond on tuntud oma määruste 
nõrga rakendamise ja korruptsiooni kõrge 
taseme poolest.

Kõnealuse näitaja määratlemisel võib 
organisatsioon kasutada 
organisatsioonisiseseid uuringuid või 
selliste valitsusasutuste või sõltumatute 
valitsusväliste organisatsioonide poolt läbi 
viidud uurimiste tulemusi, kes tegutsevad 
aktiivselt metsandusalaste õigusaktide 
jälgimisel ja rakendamisel, nagu 
Maailmapank 
(http://info.worldbank.org/governance/kk
z2004/sc_country.asp), Ühendkuningriigis 
asuv Chatham House (www.illegal-
logging.info), the Keskkonnauuringute 
Agentuur (www.eia-international.org), 
Global Witness (www.globalwitness.org), 
Transparency International 
(www.transparency.org) jne.

Riik on üks riikidest, kus FAO ametlik 
statistika näitab metsaga kaetud alade 
vähenemist.

FAO ülemaailmne metsaressursside 
hindamine 2005 
(ftp://ftp.fao.org/docrep/fao/008/A0400E/
A0400E14.pdf) 

Organisatsioonile on laekunud märkusi, 
mida on kinnitanud klientide või teiste 
kolmandate isikute usaldusväärsed 
tõendid, mis puudutavad vasturääkivaid 
allikaid, mida ei ole organisatsiooni enda 
tarneid käsitlevad uuringud tõendanud.
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Or. fr

Selgitus

Organisatsioon arvestab, et riiklikul/piirkondlikul tasandil on kõikidel juhtudel, kus 
kohaldatakse ühte eelpool nimetatud näitajatest, olemas suur ebaseaduslikkuse risk seoses 
puidu ja puidutoodetega.
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