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**I koostöömenetlus (esimene lugemine)
antud häälte enamus

**II koostöömenetlus (teine lugemine)
antud häälte enamus ühise seisukoha heakskiitmiseks, parlamendi 
liikmete häälteenamus ühise seisukoha tagasilükkamiseks või 
muutmiseks

*** nõusolekumenetlus
parlamendi liikmete häälteenamus, v.a EÜ asutamislepingu 
artiklites 105, 107, 161 ja 300 ning ELi lepingu artiklis 7 toodud 
juhtudel

***I kaasotsustamismenetlus (esimene lugemine)
antud häälte enamus

***II kaasotsustamismenetlus (teine lugemine)
antud häälte enamus ühise seisukoha heakskiitmiseks, parlamendi 
liikmete häälteenamus ühise seisukoha tagasilükkamiseks või 
muutmiseks

***III kaasotsustamismenetlus (kolmas lugemine)
antud häälte enamus ühise teksti heakskiitmiseks

(Märgitud menetlus põhineb komisjoni esitatud õiguslikul alusel.)

Õigusloomega seotud teksti muudatusettepanekud

Euroopa Parlamendi muudatusettepanekutes märgistatakse muudetud 
tekst paksus kaldkirjas. Kui Euroopa Parlament soovib muutmisakti 
puhul muuta olemasolevat sätet, mida komisjoni ettepanekus ei 
muudeta, märgistatakse muutmata jäävad tekstiosad paksus kirjas. 
Välja jäetav tekstiosa tähistatakse sümboliga [...]. Tavalises 
kaldkirjas märgistus on mõeldud asjaomastele osakondadele abiks 
lõpliku teksti ettevalmistamisel ja tähistab neid õigusakti osi, mille 
kohta on tehtud parandusettepanek lõpliku teksti vormistamiseks (nt 
ilmselged vead või väljajätmised mõnes keeleversioonis). Selliste 
parandusettepanekute puhul on vaja vastavate osakondade 
nõusolekut.
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EUROOPA PARLAMENDI ÕIGUSLOOMEGA SEOTUD RESOLUTSIOONI 
PROJEKT

ettepaneku kohta võtta vastu Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrus, milles 
sätestatakse puitu ja sellest saadud tooteid turule viivate ettevõtjate kohustused
(KOM(2008)0644 – C6-0373/2008 – 2008/0198(COD))

(Kaasotsustamismenetlus: esimene lugemine)

Euroopa Parlament,

– võttes arvesse komisjoni ettepanekut Euroopa Parlamendile ja nõukogule 
(KOM(2008)0644);

– võttes arvesse EÜ asutamislepingu artikli 251 lõiget 2 ja artikli 175 lõiget 1, mille alusel 
komisjon esitas ettepaneku Euroopa Parlamendile (C6-0373/2008);

– võttes arvesse kodukorra artiklit 51;

– võttes arvesse keskkonna-, rahvatervise- ja toiduohutuse komisjoni raportit ja 
arengukomisjoni ning rahvusvahelise kaubanduse komisjoni arvamusi (A6-0000/2009),

1. kiidab komisjoni ettepaneku muudetud kujul heaks;

2. palub komisjonil ettepaneku uuesti Euroopa Parlamendile saata, kui komisjon kavatseb 
seda oluliselt muuta või selle teise tekstiga asendada;

3. teeb presidendile ülesandeks edastada Euroopa Parlamendi seisukoht nõukogule ja 
komisjonile.

Muudatusettepanek 1

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 1 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(1 a) Metsakeskkond on väärtuslik 
pärand, mida peab kaitsma, hoidma ja 
võimaluse korral taastama, koos ülima 
eesmärgiga säilitada bioloogiline 
mitmekesisus ja ökosüsteemi 
funktsioonid, kaitsta kliimat ja tagada 
põlisrahvaste ning kohalike ja metsast 
sõltuvate kogukondade õigused.
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Or. en

Muudatusettepanek 2

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 3 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(3 a) Euroopa Ühendus ja liikmesriigid 
on õiguslikult ja poliitiliselt pühendunud 
maavarade säilitamisele ja säästvale 
kasutamisele, ebaseadusliku metsaraie ja 
sellega seotud kaubanduse 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;
g) 4. septembril 2002. aastal toimunud 
ülemaailmsel säästva arengu 
tippkohtumisel vastu võetud 
Johannesburgi deklaratsioonis ja 
tegevuskavas;
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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;
q) 1972. aasta Stockholmi 
deklaratsioonis;
r) 1979. aasta Euroopa looduskeskkonna 
ja looduslike elupaikade kaitse 
konventsioonis.

Or. en

Selgitus

2003. aasta ELi FLEGTi tegevuskavas märgitakse, et ELi laiem eesmärk on edendada 
säästvat metsamajandamist, ning EL võtab endale kohustuse tegeleda integreeritud viisil 
ebaseadusliku metsaraie probleemiga. Käesolev määrus peab aitama kaasa säästva arengu 
laiemale eesmärgile, mille kaudu käsitleda ebaseadusliku metsaraiega seonduvaid 
põhiküsimusi ning probleeme otse turu seisukohast. Määruse kasutamine rahvusvaheliste ja 
piirkondlike lepingute, milles Euroopa ja muud riigid on osapooled, sätete rakendamiseks 
aitab seda saavutada.
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Muudatusettepanek 3

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 4

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(4) Komisjoni teatises Euroopa 
Parlamendile ja nõukogule 
metsandusõiguse rakendamist, 
metsahaldust ja puidukaubandust (Forest 
Law Enforcement, Governance and Trade, 
FLEGT) käsitleva ELi tegevuskava kohta 
pakuti välja meetmepakett, et toetada 
rahvusvahelisi jõupingutusi ebaseadusliku 
metsaraie ning sellega seotud kaubanduse 
vastu võitlemisel.

(4) Komisjoni teatises Euroopa 
Parlamendile ja nõukogule 
metsandusõiguse rakendamist, 
metsahaldust ja puidukaubandust (Forest 
Law Enforcement, Governance and Trade, 
FLEGT) käsitleva ELi tegevuskava kohta 
pakuti välja meetmepakett, et toetada 
rahvusvahelisi jõupingutusi ebaseadusliku 
metsaraie ning sellega seotud kaubanduse 
vastu võitlemisel ja aidata kaasa säästva 
metsamajandamise laiema eesmärgi 
saavutamisele.

Or. en

Selgitus

Käesolev muudatus täiendab FLEGTi tegevuskava (KOM(2003)251) algsõnastust.

Muudatusettepanek 4

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 
probleemi lahendamiseks säästva arengu, 
säästva metsamajandamise ja vaesuse 
vähendamise ning sotsiaalse õigluse ja 
riikide suveräänsuse põhimõtete raames.

Or. en
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Selgitus

Käesolev täiendus viitab 2003. aasta oktoobris toimunud põllumajanduse nõukogul vastu 
võetud järelduste algsõnastusele.

Muudatusettepanek 5

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 
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

2003. aasta ELi FLEGTi tegevuskavas märgitakse, et ELi laiem eesmärk on edendada 
säästvat metsamajandamist, ning EL võtab endale kohustuse tegeleda integreeritud viisil 
ebaseadusliku metsaraie probleemiga. Käesolev määrus peab aitama kaasa säästva arengu 
laiemale eesmärgile, mille kaudu käsitleda ebaseadusliku metsaraiega seonduvaid 
põhiküsimusi ning probleeme otse turu seisukohast. Määruse kasutamine rahvusvaheliste ja 
piirkondlike lepingute, milles Euroopa ja muud riigid on osapooled, sätete rakendamiseks 
aitab seda saavutada.
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Muudatusettepanek 6

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 rakendada nõuetekohast hoolsust 
meetmete ja menetluste süsteemi kaudu 
(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.

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. Siiski on 
asjakohane moodustada eraldi kategooria ettevõtjate jaoks, kes viivad tooteid esmakordselt 
turule, kuna nendel on suurim mõju sellele, mis ELi turule siseneb, ja seega kannavad nad 
suurimat vastutust ning peavad täielikult rakendama nõuetekohase hoolsuse süsteemi.

Muudatusettepanek 7

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 

välja jäetud
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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.

Or. en

Selgitus

Käesolev määrus peaks hõlmama kõiki tooteid, mis võivad sisaldada ebaseaduslikku päritolu 
puitu. Selliste toodete, mille suhtes kohaldatakse nn säästvuskriteeriume, vabastamine 
seadusliku päritolu tõendamise nõudest tähendab, et seaduslikkus ja säästvus võivad olla 
teineteist vastastikku välistavad, samas kui seaduslikkus peab olema säästvuse peamine 
eeldus.

Muudatusettepanek 8

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 nõuded. Selliste tunnustatud 
organisatsioonide nimekiri avaldatakse.
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nimekirjas loetletud 
järelevalveorganisatsioone.

Or. en

Selgitus

Lihtsustamine (esimene osa). Otsuse tegemine pigem komiteemenetluse korras kui erinevate 
liikmesriikide poolt tagab kogu ELis ühised standardid järelevalveorganisatsioonide 
tunnustamiseks.

Muudatusettepanek 9

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 1 – pealkiri

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Sisu Sisu ja eesmärgid

Or. en

Muudatusettepanek 10

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 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. 

Or. en
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Selgitus

Konsulteerimise tulemused näitasid täiendavate õigusaktide vajalikkust, et kaotada 2003. 
aasta FLEGTi tegevuskavast möödahiilimise võimalused ning tagada ebaseadusliku puidu ja 
sellest saadud toodetega kauplemise vähendamine ELis. Nõue rakendada nõuetekohast 
hoolsust soodustab heade tavade juurdumist, kuid nõude teha turul kättesaadavaks üksnes 
seaduslik puit kohaldamine kõikide tarneahelas tegutsejate suhtes peaks olema selgesõnaliselt 
väljendatud. See motiveerib valvsust, jaotab vastutuskohustuse ettevõtjate vahel võrdsemalt 
ära ning vähendab riski, et vastutavad ettevõtjad saavad kahju.

Muudatusettepanek 11

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

Käesolev määrus peaks hõlmama kõiki tooteid, mis võivad sisaldada ebaseaduslikku päritolu 
puitu. Selliste toodete, mille suhtes kohaldatakse nn säästvuskriteeriume, vabastamine 
seadusliku päritolu tõendamise nõudest tähendab, et seaduslikkus ja säästvus võivad olla 
teineteist vastastikku välistavad, samas kui seaduslikkus peab olema säästvuse peamine 
eeldus.

Muudatusettepanek 12

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

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

a a) „turul kättesaadavaks tegemine” –
puidu ja sellest saadud toodete mis tahes 
tarnimine ühenduse turule selle 
turustamiseks või kasutamiseks ärilise 
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tegevuse käigus, kas tasu eest või tasuta;

Or. en

Selgitus

Et teha vahet ettevõtjatel, kes peavad täielikult rakendama nõuetekohase hoolsuse süsteemi, 
ja kõikidel teistel tarneahelas osalejatel, on „turuleviimise” ja „turul kättesaadavaks 
tegemise” jaoks vaja erinevaid mõisteid. Need kaks mõistet on eraldi määratletud toodete 
turustamise ühises raamistikus (Euroopa Parlamendi ja nõukogu 9. juuli 2008. aasta otsus 
nr 768/2008/EÜ), järjepidevuse eesmärgil kasutatakse siin sama sõnastust.

Muudatusettepanek 13

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 esmakordselt ühenduse turul 
kättesaadavaks tegemine;

Or. en

Selgitus

Et teha vahet ettevõtjatel, kes peavad täielikult rakendama nõuetekohase hoolsuse süsteemi, 
ja kõikidel teistel tarneahelas osalejatel, on „turuleviimise” ja „turul kättesaadavaks 
tegemise” jaoks vaja erinevaid mõisteid. Need kaks mõistet on eraldi määratletud toodete 
turustamise ühises raamistikus (Euroopa Parlamendi ja nõukogu 9. juuli 2008. aasta otsus 
nr 768/2008/EÜ), järjepidevuse eesmärgil kasutatakse siin sama sõnastust.

Muudatusettepanek 14

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 2 – punkt c

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

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

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

Or. en

Muudatusettepanek 15

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

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

d a) „risk” – ebaseaduslikku päritolu 
puidu või sellest saadud toodetega 
kauplemise tõenäosuse ja sellise juhtumi 
tõsiduse näitaja;

Or. en

Muudatusettepanek 16

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, eriti need, milles käsitletakse 
bioloogilise mitmekesisuse säilitamist, 
metsade majandamist, loodusvarade 
kasutamise õigusi ning kahjulike 
keskkonnamõjude minimeerimist; samuti 
tuleks arvesse võtta maaomandit, 
põlisrahvaste õigusi, töö- ja kogukonna 
heaolu reguleerivaid õigusakte, makse, 
impordi- ja eksporditollimakse, 
kasutustasusid ja lõive, mis on seotud 
puidu ülestöötamise, transportimise ja 
turustamisega; 

Or. en
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Selgitus

2003. aasta ELi FLEGTi tegevuskavas märgitakse, et ELi laiem eesmärk on edendada 
säästvat metsamajandamist, ning EL võtab endale kohustuse tegeleda integreeritud viisil 
ebaseadusliku metsaraie probleemiga. Käesolev määrus peab aitama kaasa säästva arengu 
laiemale eesmärgile, mille kaudu käsitleda ebaseadusliku metsaraiega seonduvaid 
põhiküsimusi ning probleeme otse turu seisukohast. Määruse kasutamine rahvusvaheliste ja 
piirkondlike lepingute, milles Euroopa ja muud riigid on osapooled, sätete rakendamiseks 
aitab seda saavutada. 

Muudatusettepanek 17

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

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

f a) „metsa säästev majandamine” –
metsade ja metsamaade majandamine 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. en

Selgitus

Mõiste on pärit määruse (EÜ) nr 2494/2000 artikli 2 lõikest 3.

Muudatusettepanek 18

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 

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

teadmised kontrollida ja tagada 
nõuetekohase hoolsuse süsteemide 
rakendamist ettevõtjate poolt, kes on 
selliste süsteemide sertifitseeritud 
kasutajad.

Or. en

Muudatusettepanek 19

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

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

h a) „jälgitavus” – võime jälitada ja 
jälgida puidu või sellest saadud toodete 
liikumist kõikides tootmise, töötlemise ja 
turustamise etappides;

Or. en

Muudatusettepanek 20

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, kes viivad puitu või sellest 
saadud tooteid turule, rakendavad 
nõuetekohast hoolsust, et tagada, et nad 
viivad turule üksnes seaduslikult 
ülestöötatud puitu ja sellest saadud tooteid. 
Selleks kasutavad nad korra ja meetmete 
süsteemi (edaspidi „nõuetekohase hoolsuse 
süsteem”).

Or. en

Selgitus

Kõigi tarneahelas osalevate ettevõtjate suhtes peaks kehtima üleüldine keeld ebaseaduslikku 
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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. Siiski on 
asjakohane moodustada eraldi kategooria ettevõtjate jaoks, kes viivad tooteid esmakordselt 
turule, kuna nendel on suurim mõju sellele, mis ELi turule siseneb, ja seega kannavad nad 
suurimat vastutust ning peavad täielikult rakendama nõuetekohase hoolsuse süsteemi.

Muudatusettepanek 21

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 3 – lõige 2

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

2. Ettevõtjad kehtestavad nõuetekohase 
hoolsuse süsteemi, mis sisaldab artikli 4 
lõikes 1 osutatut, või kasutavad 
nõuetekohase hoolsuse süsteemi, mille on 
koostanud artikli 5 lõikes 1 osutatud 
tunnustatud järelevalveorganisatsioon.

2. Ettevõtjad, kes viivad puitu või sellest 
saadud tooteid turule, kehtestavad 
nõuetekohase hoolsuse süsteemi, mis 
sisaldab artikli 4 lõikes 1 osutatut, või 
kasutavad nõuetekohase hoolsuse süsteemi, 
mille on koostanud artikli 5 lõikes 1 
osutatud tunnustatud 
järelevalveorganisatsioon.

Or. en

Muudatusettepanek 22

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; 
ii) olema suutelised kindlaks tegema 
ettevõtja, kes puitu ja sellest saadud 
tooteid tarnis, ning ettevõtja, kellele puitu 
või sellest saadud tooteid on tarnitud;
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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 23

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

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

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

Or. en

Muudatusettepanek 24

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

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

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

a) hõlmab meetmeid, et teha kindlaks:

i) kirjeldus; i) päritoluriik, päritolumets ja vajaduse 
korral puidu ülestöötamise luba;

ii) ülestöötamisriik; ii) liigi nimi, sealhulgas teaduslik nimi;
iii) maht ja/või kaal; iii) väärtus;
iv) vajaduse korral asjaomast puitu ja 
asjaomaseid tooteid tarninud ettevõtja nimi 
ja aadress;

iv) maht ja/või kaal;

v) teave kohaldatavate õigusaktide nõuete v) et puit või puit, millest on saadud 
asjaomased tooted, töötati üles 
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järgimise kohta; seaduslikult;
vi) asjaomast puitu ja asjaomaseid tooteid 
tarninud ettevõtja nimi ja aadress;

vii) ülestöötamise eest vastutav füüsiline 
või juriidiline isik;
viii) ettevõtja, kellele puitu või sellest 
saadud tooteid on tarnitud;

Or. en

Muudatusettepanek 25

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

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Kõnealuseid meetmeid toetavad vajalikud 
dokumendid, mida ettevõtja või 
järelevalveorganisatsioon säilitab 
andmebaasis.

Or. en

Muudatusettepanek 26

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

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

b) sisaldab riskijuhtimise korda ja b) sisaldab riskijuhtimise korda, mis 
seisneb järgnevas:
i) riskide süstemaatiline 
kindlakstegemine, muu hulgas andmete ja 
teabe kogumise ning rahvusvaheliste, 
ühenduse ja riiklike teabeallikate 
kasutamise kaudu;
ii) kõigi vajalike meetmete rakendamine 
riskidega kokkupuutumise piiramiseks;
iii) menetluste kehtestamine, mida 
teostatakse korrapäraselt, et kontrollida 
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punktides i ja ii sätestatud meetmete 
tulemuslikkust ning et vajaduse korral 
need läbi vaadata;
iv) arhiivide koostamine, mis näitaksid 
punktides i–iii sätestatud meetmete 
tulemuslikku kohaldamist.

Or. en

Muudatusettepanek 27

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

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Suurema riskiga olukordades võtavad 
ettevõtjad riskihindamise alusel 
lisameetmeid.
Sellised meetmed võivad muu hulgas 
sisaldada: 
– nõuet esitada täiendavaid dokumente, 
andmeid või teavet;
– nõuet auditi läbiviimiseks kolmanda 
isiku poolt;

Or. en

Muudatusettepanek 28

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

a a) omab asjakohaseid teadmisi;
a b) on rahaliselt sõltumatu tema poolt 
sertifitseeritud ettevõtjatest;

b) on kehtestanud nõuetekohase hoolsuse 
süsteemi, mis sisaldab artikli 4 lõikes 1 
sätestatut;

b) on kehtestanud nõuetekohase hoolsuse 
süsteemi, mis sisaldab artikli 4 lõikes 1 
sätestatut;

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

d) on kehtestanud järelevalvemehhanismi, 
et tagada organisatsiooni nõuetekohase 
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 asjaomase järelevalveorganisatsiooni 
nõuetekohase hoolsuse süsteemi nõudeid;
distsiplinaarmeetmed võivad hõlmata asja 
esitamist asjaomasele riiklikule pädevale 
asutusele;
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

Otsuse tegemine pigem komiteemenetluse korras kui erinevate liikmesriikide poolt tagab kogu 
ELis ühised standardid järelevalveorganisatsioonide tunnustamiseks.
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Muudatusettepanek 29

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 5 – lõige 2

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

2. Järelevalveorganisatsioon esitab 
pädevale asutusele koos enda 
tunnustamise taotlusega järgmise teabe:

2. Järelevalveorganisatsioon esitab 
komisjonile koos enda tunnustamise 
taotlusega järgmise teabe:

a) organisatsiooni põhikiri; a) organisatsiooni põhikiri;
b) isikute nimed, kellel on õigus 
organisatsiooni nimel tegutseda;

b) isikute nimed, kellel on õigus 
organisatsiooni nimel tegutseda;

b a) dokumendid, mis demonstreerivad 
organisatsiooni asjakohaseid teadmisi;

c) organisatsiooni nõuetekohase hoolsuse 
süsteemi üksikasjalik kirjeldus.

c) organisatsiooni nõuetekohase hoolsuse 
süsteemi üksikasjalik kirjeldus.

Or. en

Selgitus

Otsuse tegemine pigem komiteemenetluse korras kui erinevate liikmesriikide poolt tagab kogu 
ELis ühised standardid järelevalveorganisatsioonide tunnustamiseks.

Muudatusettepanek 30

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

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.

Or. en

Selgitus

Otsuse tegemine pigem komiteemenetluse korras kui erinevate liikmesriikide poolt tagab kogu 
ELis ühised standardid järelevalveorganisatsioonide tunnustamiseks. 
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Muudatusettepanek 31

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

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

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.

Or. en

Muudatusettepanek 32

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 tühistab artikli 11 lõikes 2 a 
osutatud kontrolliga regulatiivmenetluse 
kohaselt järelevalveorganisatsiooni 
tunnustuse, kui on kindlaks teinud, et 
kõnealune organisatsioon ei vasta enam 
lõikes 1 sätestatud nõuetele.

Or. en

Selgitus

Otsuse tegemine pigem komiteemenetluse korras kui erinevate liikmesriikide poolt tagab kogu 
ELis ühised standardid järelevalveorganisatsioonide tunnustamiseks.
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Muudatusettepanek 33

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.

välja jäetud

Or. en

Selgitus

Otsuse tegemine pigem komiteemenetluse korras kui erinevate liikmesriikide poolt tagab kogu 
ELis ühised standardid järelevalveorganisatsioonide tunnustamiseks.

Muudatusettepanek 34

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 6

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Komisjon avaldab pädevate asutuste
tunnustatud järelevalveorganisatsioonide 
nimekirja Euroopa Liidu Teataja C-seerias 
ja oma veebisaidil. Nimekirja 
ajakohastatakse korrapäraselt.

Komisjon avaldab tunnustatud 
järelevalveorganisatsioonide nimekirja 
Euroopa Liidu Teataja C-seerias ja oma 
veebisaidil. Nimekirja ajakohastatakse 
korrapäraselt.

Or. en

Selgitus

Otsuse tegemine pigem komiteemenetluse korras kui erinevate liikmesriikide poolt tagab kogu 
ELis ühised standardid järelevalveorganisatsioonide tunnustamiseks.
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Muudatusettepanek 35

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 7 – pealkiri

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Järelevalvemeetmed Järelevalve- ja kontrollimeetmed

Or. en

Muudatusettepanek 36

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

Or. en

Selgitus

Selgitus: pädevad asutused teostavad nii järelevalveorganisatsioonide kontrolli kui ka 
tarneahelas osalejate ametlikku kontrolli.

Muudatusettepanek 37

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

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

1 a. Kontrollimist teostatakse vastavalt 
aastaplaanile või kolmandate isikute 
väljendatud põhjendatud kahtluste alusel.

Or. en
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Muudatusettepanek 38

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

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

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

Or. en

Muudatusettepanek 39

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 7 – lõige 2

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

(Ei puuduta eestikeelset versiooni.)

Or. en

Muudatusettepanek 40

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 7 – lõige 3

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

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

võivad pädevad asutused võtta koheseid 
parandusmeetmeid.

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

Or. en

Muudatusettepanek 41

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 8 – pealkiri

Kontrollimise protokollid (Ei puuduta eestikeelset versiooni.)

Or. en

Muudatusettepanek 42

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 8 – lõige 1

1. Pädevad asutused koostavad protokolle 
artikli 7 lõikes 1 osutatud kontrollimiste 
kohta, märkides eelkõige nende laadi ja 
tulemused, sealhulgas mis tahes nõutud 
parandusmeetmed. Kõikide kontrollimiste 
protokollid tuleb säilitada vähemalt kümme 
aastat.

(Ei puuduta eestikeelset versiooni.)

Or. en
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Muudatusettepanek 43

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 protokoll tehakse 
üldsusele kättesaadavaks kooskõlas 
direktiiviga 2003/4/EÜ.

Or. en

Muudatusettepanek 44

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 9 – lõige 2

2. Pädevad asutused vahetavad teiste 
liikmesriikide pädevate asutuste ja 
komisjoniga teavet artikli 7 lõikes 1 
osutatud kontrollimise tulemuste kohta.

(Ei puuduta eestikeelset versiooni.)

Or. en

Muudatusettepanek 45

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 11 – lõige 2 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

2 a. Kui viidatakse käesolevale lõikele, 
kohaldatakse otsuse 1999/468/EÜ 
artikleid 5 ja 7, võttes arvesse sama otsuse 
artikli 8 sätteid.

Or. en
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Muudatusettepanek 46

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;
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.

Or. en

Selgitus

Karistuste määramine liikmesriikide tasandil võib põhjustada vastuolulisust ELis määruse 
alusel vastutusele võtmisel. See võib tekitada konkurentsimoonutusi või puiduturu koondumist 
madalaimate trahvimääradega riikidesse.
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SELETUSKIRI

Metsade hävitamine, mis toimub suurusjärgus 13 miljonit hektarit aastas, põhjustab ligikaudu 
20 % süsinikdioksiidi heitest kogu maailmas ja on bioloogilise mitmekesisuse vähenemise 
peamisi põhjusi. See tekitab ka tõsiseid inimõiguste alaseid probleeme, kuna paljudes riikides 
on metsadel nendest sõltuvate inimeste ja põlisrahvaste jaoks suur kultuuriline ja sotsiaalne 
tähendus.

Ebaseaduslik metsaraie aitab metsade hävimisele oluliselt kaasa, arvestades, et 
ebaseaduslikku päritolu tööstusliku puidu mahuks hinnatakse 350–650 miljonit m3 aastas, mis 
moodustab 20–40 % ülemaailmsest tööstusliku puidu toodangust1. See lööb alla puidu hinnad, 
vähendab loodusvarasid ja maksutulusid ning suurendab metsast sõltuvate inimeste vaesust. 

Puidu ja sellest saadud toodete suure tarbijana on ELil kohustus võtta tõhusaid meetmeid 
metsade hävitamise ja ebaseadusliku metsaraie vastu, mis peavad selgelt hõlmama 
turuvõimaluste pakkumise lõpetamist ebaseadusliku puidu ja sellest saadud toodete jaoks. 
ELil on edukalt õnnestunud peatada turu võimalused muude ebaseaduslike toodete jaoks, 
olles viimati vastu võtnud määruse ebaseadusliku, teatamata ja reguleerimata kalapüügi kohta. 
Nüüd on aeg sarnase õigusakti vastuvõtmiseks ebaseadusliku puidu ja sellest saadud toodete
vastu võitlemiseks, et anda teada:

– tarbijatele, et nende ostetud tooted ei ole ebaseaduslikku päritolu;
– vastutavatele ettevõtetele, et kahjulikke tavasid kasutavad tegutsejad ei õõnesta enam nende 
tegevust;
– vastutustundetutele ettevõtetele, et nad ei leia enam siin turuvõimalusi;
– rahvusvahelisele kogukonnale, et EL võtab oma kohustusi kliimamuutuste, bioloogilise 
mitmekesisuse ja inimõiguste alal tõsiselt. 

Vabatahtlike partnerluslepingute lähenemisviis, mille EL võttis kasutusele 2003. aasta 
metsandusõiguse rakendamise, metsahalduse ja puidukaubanduse (FLEGT) alase 
tegevuskavaga, ei ole piisav ebaseadusliku raiega tegelemiseks. Kuigi vabatahtlikel 
partnerluslepingutel on võime ajendada väga positiivseid muutusi, on praeguseni sõlmitud 
vaid üks leping ning nende vabatahtlik iseloom tähendab, et kõrvalehoidumise ja rahapesu 
riskid on suured. Nii nagu järeldati komisjoni läbiviidud konsulteerimise tulemusel 
vabatahtlike partnerluslepingute lähenemisviisi täiendavate meetmete küsimuses, on vaja 
kindlat õigusakti tagamaks, et ELi turult kaotatakse ebaseaduslikult ülestöötatud puit ja sellest 
saadud tooted.

Raportöör tervitab seega kavandatud määrust, avaldades samas kahetsust, et ettepanek tuleb 
peaaegu viis aastat pärast FLEGTi tegevuskava jõustumist. Pealegi on raportöör seisukohal, et 
komisjoni ettepanekut tuleb mitmes suhtes tugevdada ja viimistleda. 

Keelustamine
Mis kõige põhilisem, kavandatud määrus ei keelusta tegelikult ebaseaduslikult langetatud 
metsa importimist ja müüki – seega ebaõnnestub katse tegeleda asjaoluga, et „ebaseaduslikult 

                                               
1 UNECE/FAO 2007: 2006.–2007. aasta metsasaaduste turuülevaade.
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ülestöötatud puiduga kauplemise vältimiseks kehtestatud eeskirjad on puudulikud”1, mida 
ettepanekus nimetatakse kui lähtepunkti, miks ebaseaduslik metsaraie nii sügavalt juurdunud 
on. 2008. aasta mais Ameerika Ühendriikides vastu võetud muudetud Lacey õigusaktiga 
jõustati selline keeld, nii et pretsedent on loodud. Ei ole ühtegi head põhjust, miks EL ei saa 
seda järele teha ja minna isegi kaugemale.

Raportöör teeb seega ettepaneku selgesõnaliselt sätestada nõue, et ettevõtjad teevad turul 
kättesaadavaks üksnes seaduslikult ülestöötatud puidu ja sellest saadud tooted, mis kehtib 
kõigi tarneahelas osalevate ettevõtjate suhtes. 

Nõuetekohase hoolsuse ulatus ja seaduslikkuse nõuded 
Uuendusena eristab raportöör ettevõtjaid, kes puidu ja sellest saadud tooted „turule viivad”
(st teevad turul esimest korda kättesaadavaks), ja neid, kes need „turul kättesaadavaks 
teevad” (st kõik ettevõtjad tarneahelas). 

Nõue rakendada nõuetekohast hoolsust edendab head tava ning ideaalis rakendavad kõik 
tarneahelas osalevad ettevõtjad täielikult nõuetekohase hoolsuse süsteemi. Raportöör siiski 
tunnistab, et väikeettevõtjate jaoks võib see olla ebarealistlik, ning paneb täieliku nõude, nagu 
ettepanekus on öeldud, ettevõtjatele, kes viivad tooteid esmakordselt turule – kellel on selgelt 
suurim mõju sellele, mis ELi turule siseneb ja kes kannavad seega suurimat vastutust. 

Samal ajal peaks kõigi tarneahelas osalevate ettevõtjate suhtes kehtima üleüldine keeld 
ebaseaduslikku päritolu puitu ja sellest saadud tooteid turul kättesaadavaks teha ning nad 
peaksid selles osas rakendama nõuetekohast hoolsust. Nii nagu nõue rakendada nõuetekohast 
hoolsust kohustab puitu ja sellest saadud tooteid turule viivaid ettevõtjaid „toimima 
mõistlikult ja otsusekindlalt ning võtma meetmeid tarneahelasse jõudva puidu ja sellest 
saadud toodete seaduslikkuse kindlakstegemisel”2 ning soosima „puidu ja sellest saadud 
toodete hankimist usaldusväärse metsamajandamise tavaga allikatest”3, julgustab 
ebaseadusliku puiduga kauplemise eest vastutusele võtmise võimalus, kohaldatuna kõikide 
tarneahelas osalevate ettevõtjate suhtes, neid soosima hankimist usaldusväärsetelt ja 
mainekatelt turuleviijatelt – st neilt, kes teostavad nõuetekohase hoolsuse nõudeid kõige 
tõhusamalt. See jaotab ka vastutuskohustuse ettevõtjate vahel võrdsemalt ära.

Jälgitavusele kaasa aitamiseks peaksid raportööri arvates kõik ettevõtjad märkima ära ja 
andma põhiteavet toodete, nende päritolu ning selle kohta, kellele nad tooteid tarnivad. 

Kohaldatavad õigusaktid
FLEGTi tegevuskavas märgitakse, et ELi laiem eesmärk on edendada säästvat 
metsamajandamist4, ning EL võtab endale kohustuse tegeleda integreeritud viisil 
ebaseadusliku metsaraie probleemiga. Lisaks ebaseadusliku metsaraie käsitlemisele otse turu 
seisukohast peab käesolev määrus kui vahend põhiküsimuste käsitlemiseks aitama kaasa 
säästva arengu laiemale eesmärgile. 

                                               
1 Ettepanek võtta vastu määrus, milles sätestatakse puitu ja sellest saadud tooteid turule viivate ettevõtjate 
kohustused (KOM(2008) 644/3) lk 2.
2 Sealsamas, lk 9.
3 Sealsamas, lk 7.
4 ELi FLEGTi tegevuskava (KOM(2003)251).
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Kohaldatavate õigusaktide reguleerimisala laiendamine nii, et selle taustal tuuakse sisse 
„seaduslikkuse” määratlus, aitaks seda saavutada. Mitmete rahvusvaheliste ja piirkondlike 
kokkulepete osapoolena on EL ja liikmesriigid õiguslikult ja poliitiliselt pühendunud 
loodusvarade säilitamisele ja säästvale kasutamisele, vaesuse vähendamisele ning 
põlisrahvaste metsast sõltuvate kogukondade õiguste kaitsele. Määrus võib olla vahend, mille 
abil aidata kaasa nende kokkulepete sätete rakendamisele.

Nõuetekohase hoolsuse süsteem
Ettepanekus on vähe üksikasju selle kohta, mida nõuetekohase hoolsuse süsteem või selles 
sisalduv riskijuhtimise süsteem peaksid hõlmama, riskides tekitada suuri erinevusi 
liikmesriikide ja ettevõtjate vahel, millel võivad olla tagajärjed nii haldusalasele keerukusele 
(mitmes riigis töötavate ettevõtjate jaoks) kui ka kontseptsiooni lõplikule tõhususele. 
Raportöör arendab seega edasi keskseid elemente. Eelkõige on oluline teha selgeks, et puidu 
ja sellest saadud toodete kohta nõutavat teavet toetaksid dokumendid ning et riskijuhtimise 
süsteem toimiks nende juhtumite hindamise vahendina, millele tuleb erilist tähelepanu 
osutada – kohaldades vajaduse korral lisameetmeid, et rakendada nõuetekohast hoolsust ja 
vähendada ohtu, et ebaseaduslikku puitu turule viiakse. 

Järelevalveorganisatsioonid ja nende akrediteerimine
Selleks et kogu ELis kehtiksid nõuetekohase hoolsuse süsteemide üle järelevalvet teostavate 
organisatsioonide suhtes ühtlustatud standardid, teeb raportöör ettepaneku otsustada 
järelevalveorganisatsioonide tunnustamise üle pigem ELi kui liikmesriikide tasandil. 
Raportöör laiendab kriteeriume, mida organisatsioonid peaksid täitma, ning teavet, mida nad 
koos enda tunnustamise taotlemisega peavad esitama. Tsentraliseeritud akrediteerimine ja 
selged kriteeriumid määruses aitavad vältida nõrku lülisid järelevalvesüsteemis ning 
vähendavad haldusalast keerukust rohkem kui ühes liikmesriigis tegutsevate 
organisatsioonide jaoks.

Pädevate asutuste tehtavad kontrollimised
Kuigi raportöör teeb ettepaneku akrediteerida järelevalveorganisatsioone ELi tasandil, on 
liikmesriikide määratud pädevatel asutustel oluline roll süsteemi valvamisel. See tähendab nii 
kontrollimist, et järelevalveasutused täidavad määruses kehtestatud nõudeid, kui ka tarneahela 
kontrollimist. Raportöör usub, et mõlema tasandi kontrolli peaks saama algatada nii kolmanda 
isiku väljendatud põhjendatud kahtluste alusel kui ka eelnevalt kavandatud korras. Ta teeb 
ettepaneku, mida kontrollimine võiks sisaldada, sealhulgas mõlemal juhul kohapealsed 
auditid. 

Kuna ebaseaduslik metsaraie tekitab tohutut keskkonnakahju, peaksid pädevad asutused 
olema volitatud kohaldama koheseid parandusmeetmeid, sealhulgas ebaseadusliku puidu / 
sellest saadud toodete konfiskeerimine ja ärilise tegevuse kohene peatamine – kui seda 
peetakse vajalikuks, et peatada kõnealuste toodete ebaseaduslikust ülestöötamisest 
põhjustatud kahju nii kiiresti kui võimalik (selle asemel et oodata täieliku menetluse 
läbiviimist vastutusele võtmiseks). Puidu päritolu jälgimist peaks aitama asjaolu, et kõik 
tarneahelas osalevad ettevõtjad on kohustatud teadma, kellelt nad puidu ja sellest saadud 
tooted said ning kellele nad on neid tarninud. 

Biomassi käsitlev erand
Raportöör on seisukohal, et energiapuidule ja biomassile erandi tegemine selle alusel, et 
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nende suhtes kohaldatakse tulevasi kohustuslikke ELi säästvuskriteeriume, tuleks ära jätta. 
Käesolev määrus peaks hõlmama kõiki tooteid, mis võivad sisaldada ebaseaduslikku päritolu 
puitu. Selliste toodete, mille suhtes kohaldatakse nn säästvuskriteeriume, vabastamine 
seadusliku päritolu tõendamise nõudest tähendab, et seaduslikkus ja säästvus võivad olla 
teineteist vastastikku välistavad, samas kui seaduslikkus peab olema säästvuse peamine 
eeldus.
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