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Muudatusettepanek 72
Kartika Tamara Liotard

Nõukogu seisukoht
Põhjendus 1

Nõukogu seisukoht Muudatusettepanek

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

(1) Metsad pakuvad paljusid 
keskkonnaalaseid, majanduslikke ja 
sotsiaalseid hüvesid, sealhulgas puidu ja 
muude metsasaaduste olemasolu, ning 
kaitsevad bioloogilist mitmekesisust ja 
tagavad kohalikele elanikele elatusallika.

Or. en

Selgitus

Oluline on keskenduda tasakaalustatud viisil kõigile kolmele teenusevaldkonnale (keskkond, 
sotsiaalvaldkond, majandus).

Muudatusettepanek 73
Gerben-Jan Gerbrandy

Nõukogu seisukoht
Põhjendus 1 a (uus)

Nõukogu seisukoht Muudatusettepanek

(1 a) Metsakeskkond on inimkonna ühine 
pärand, mida tuleb kaitsta ja säilitada 
ning vajadusel taastada ülima eesmärgiga 
säilitada bioloogiline mitmekesisus ja 
ökosüsteemi talitlus, kaitsta 
kliimasüsteemi ning põlisrahvaste ja 
metsast sõltuvate kogukondade õigusi.

Or. en

Selgitus

EP esimese lugemise versiooni taastamine. Mitmepoolsetes keskkonnalepingutes, näiteks 
bioloogilise mitmekesisuse konventsioonis ning ÜRO kliimamuutuste raamkonventsioonis 
käsitletakse bioloogilist mitmekesisust ja kliimat inimkonna ühise pärandina. Rahvusvahelises 
õiguses loob see nende kaitsmisel erilise vastutuse. 
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Muudatusettepanek 74
Kriton Arsenis

Nõukogu seisukoht
Põhjendus 1 a (uus)

Nõukogu seisukoht Muudatusettepanek

(1 a) Metsakeskkond on väärtuslik 
pärand, mida tuleb kaitsta ja säilitada 
ning vajadusel taastada ülima eesmärgiga 
säilitada bioloogiline mitmekesisus ja 
ökosüsteemi talitlus, kaitsta kliimat ning 
põlisrahvaste ja metsast sõltuvate 
kogukondade õigusi.

Or. en

(Esimese lugemise muudatusettepanek 2.)

Muudatusettepanek 75
Kriton Arsenis

Nõukogu seisukoht
Põhjendus 2

Nõukogu seisukoht Muudatusettepanek

(2) Kuna kogu maailmas kasvab nõudlus 
puidu ja puittoodete järele ning mitmes 
puitu tootvas riigis esinevad puidusektoris 
institutsionaalsed ja halduslikud puudused, 
on ebaseadusliku metsaraide ja sellega 
seotud kaubanduse probleemide ulatus üha
süvenenud.

(2) Kuna mitmes puitu tootvas riigis 
esinevad puidusektoris institutsionaalsed ja 
halduslikud puudused, on ebaseadusliku 
metsaraide ja sellega seotud kaubanduse 
probleemide ulatus üha süvenenud.

Or. en

Selgitus

Haldus on oluline ebaseadusliku metsaraiega seotud probleem, mida on juba teadvustatud.
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Muudatusettepanek 76
Kriton Arsenis

Nõukogu seisukoht
Põhjendus 2 a (uus)

Nõukogu seisukoht Muudatusettepanek

(2 a) Surve looduslikele 
metsaressurssidele ja nõudlus puidu ja 
puittoodete järele on sageli liiga tugev, 
mistõttu peab Euroopa Liit vähendama 
oma mõju metsa ökosüsteemidele, 
olenemata sellest, kus nende mõju 
avaldub.

Or. en

(Esimese lugemise muudatusettepanek 6.)

Muudatusettepanek 77
Holger Krahmer, Marit Paulsen

Nõukogu seisukoht
Põhjendus 2 a (uus)

Nõukogu seisukoht Muudatusettepanek

(2 a) Säästvalt toodetud puit seob 
kasvuhoonegaase ning on üks 
keskkonnasõbralikumaid materjale üldse. 
Võttes arvesse ülemaailmset nõudluse 
kasvu, tuleks ergutada puidu säästvat 
tootmist nii liidu sees kui ka väljaspool 
liitu. Liiga rangete nõuete kehtestamine 
puittoodetele võib kaasa tuua nende 
konkurentsivõime vähenemise võrreldes 
teiste, mittetaastuvate materjalidega 
(näiteks plast, alumiinium ja betoon), 
millele ei ole kehtestatud õigusaktidega 
nõudeid; selline toodete liikumine 
omakorda vähendaks võimalusi saavutada 
ELi kliimaeesmärgid. 

Or. en
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Muudatusettepanek 78
Elżbieta Katarzyna Łukacijewska

Nõukogu seisukoht
Põhjendus 3

Nõukogu seisukoht Muudatusettepanek

(3) Ebaseaduslik metsaraie on suure 
rahvusvahelise tähtsusega ulatuslik 
probleem. See probleem ohustab oluliselt 
metsi, aidates kaasa metsade hävimisele 
(mis põhjustab ligikaudu 20 %
süsinikdioksiidi heitest), ohustab 
bioloogilist mitmekesisust ning kahjustab 
säästvat metsamajandamist ja -arendust, 
sealhulgas ka kehtivate õigusaktide 
kohaselt tegutsevate ettevõtjate ärilist 
püsimajäämisvõimet. Kõnealusel 
probleemil on ka sotsiaalne, poliitiline ja 
majanduslik mõju.

(3) Ebaseaduslik metsaraie on suure 
rahvusvahelise tähtsusega ulatuslik 
probleem. See probleem ohustab oluliselt 
metsi, aidates kaasa metsade hävimisele 
(mis põhjustab ligikaudu 12% 
süsinikdioksiidi heitest), ohustab 
bioloogilist mitmekesisust ning kahjustab 
säästvat metsamajandamist ja -arendust, 
sealhulgas ka kehtivate õigusaktide 
kohaselt tegutsevate ettevõtjate ärilist 
püsimajäämisvõimet. Kõnealusel 
probleemil on ka sotsiaalne, poliitiline ja 
majanduslik mõju.

Or. xm

Selgitus

Uusimate uuringute kohaselt on see arv 12% – arutelu Kopenhaageni kliimakonverentsil 
(COP15, 2009).

Muudatusettepanek 79
Kriton Arsenis, Jo Leinen

Nõukogu seisukoht
Põhjendus 3

Nõukogu seisukoht Muudatusettepanek

(3) Ebaseaduslik metsaraie on suure 
rahvusvahelise tähtsusega ulatuslik 
probleem. See probleem ohustab oluliselt 
metsi, aidates kaasa metsade hävimisele 
(mis põhjustab ligikaudu 20 % 
süsinikdioksiidi heitest), ohustab 
bioloogilist mitmekesisust ning kahjustab 
säästvat metsamajandamist ja -arendust, 
sealhulgas ka kehtivate õigusaktide 
kohaselt tegutsevate ettevõtjate ärilist 

(3) Ebaseaduslik metsaraie ohustab 
oluliselt metsi, aidates kaasa metsade 
hävimisele (mis põhjustab ligikaudu 20 % 
maailma süsinikdioksiidi heitest). 
Tulemuslik võitlemine ebaseadusliku 
metsaraie probleemiga käesoleva 
määrusega seoses peaks eeldatavasti 
olulisel määral kulutõhusalt kaasa aitama 
ELi kliimamuutuse leevendamise 
strateegiatele ja seda tuleks käsitleda 
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püsimajäämisvõimet. Kõnealusel 
probleemil on ka sotsiaalne, poliitiline ja 
majanduslik mõju.

täiendusena ELi tegevusele ja panusele 
ÜRO kliimamuutuste raamkonventsiooni 
kontekstis.

Or. en

Selgitus

Pidades silmas poliitika ühtsust, tuleb luua määruse ning teiste Euroopa Liidu ja 
ülemaailmsete kliimamuutustega võitlemise meetmete vahel seos, eelkõige metsaraie 
vähendamise teel.

Muudatusettepanek 80
Kartika Tamara Liotard

Nõukogu seisukoht
Põhjendus 3

Nõukogu seisukoht Muudatusettepanek

(3) Ebaseaduslik metsaraie on suure 
rahvusvahelise tähtsusega ulatuslik 
probleem. See probleem ohustab oluliselt 
metsi, aidates kaasa metsade hävimisele 
(mis põhjustab ligikaudu 20% 
süsinikdioksiidi heitest), ohustab 
bioloogilist mitmekesisust ning kahjustab 
säästvat metsamajandamist ja -arendust, 
sealhulgas ka kehtivate õigusaktide 
kohaselt tegutsevate ettevõtjate ärilist 
püsimajäämisvõimet. Kõnealusel 
probleemil on ka sotsiaalne, poliitiline ja 
majanduslik mõju.

(3) Ebaseaduslik metsaraie on suure 
rahvusvahelise tähtsusega ulatuslik 
probleem. See probleem hõlmab paljude 
puidutootmisriikide metsasektoris nii 
institutsionaalseid kui ka 
halduspuudujääke. Ebaseaduslik 
metsaraie ohustab oluliselt metsi, aidates 
kaasa metsade hävimisele ja metsade 
seisundi halvenemisele (mis põhjustab 
ligikaudu 20% süsinikdioksiidi, kahjustab 
põliselanike elu heitest), ohustab 
bioloogilist mitmekesisust, kahjustab 
põliselanike elupaiku ning kahjustab 
säästvat metsamajandamist ja -arendust, 
sealhulgas ka kehtivate õigusaktide 
kohaselt tegutsevate ettevõtjate ärilist 
püsimajäämisvõimet. Samuti aitab see 
kaasa kõrbestumis- ja steppide 
moodustumise protsessile, suurendades 
pinnase erosiooni ja süvendades 
äärmuslike ilmastikutingimuste ning 
üleujutuste esinemist. Kõnealusel 
probleemil on ka sotsiaalne, poliitiline ja 
majanduslik mõju, mis kahjustab tihti hea 
valitsemistava eesmärkide suunas 
tehtavaid edusamme ning ohustab 
kohalikke metsast sõltuvaid kogukondi 
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ning põlisrahvaste õigusi.

Or. en

Selgitus

Parlamendi esimesel lugemisel kasutatud tekst, milles loetletakse ebaseadusliku metsaraie 
tekitatavad mõjud ja tagajärjed, on täielikult taastatud, sest see annab vajaliku taustteabe, 
mis rõhutab meetmete võtmise vajadust ELi poolt, millega tunnistatakse oma vastutust 
globaalse tarbijana.

Muudatusettepanek 81
Andres Perello Rodriguez

Nõukogu seisukoht
Põhjendus 3

Nõukogu seisukoht Muudatusettepanek

(3) Ebaseaduslik metsaraie on suure 
rahvusvahelise tähtsusega ulatuslik 
probleem. See probleem ohustab oluliselt 
metsi, aidates kaasa metsade hävimisele 
(mis põhjustab ligikaudu 20 % 
süsinikdioksiidi heitest), ohustab 
bioloogilist mitmekesisust ning kahjustab 
säästvat metsamajandamist ja -arendust, 
sealhulgas ka kehtivate õigusaktide 
kohaselt tegutsevate ettevõtjate ärilist 
püsimajäämisvõimet. Kõnealusel 
probleemil on ka sotsiaalne, poliitiline ja 
majanduslik mõju.

(3) Ebaseaduslik metsaraie on suure 
rahvusvahelise tähtsusega ulatuslik 
probleem. See probleem ohustab oluliselt 
metsi, aidates koos maakasutuse 
muutuste, tulekahjude, erakordsete 
ilmastikunähtuste ja puude haigustega 
kaasa metsade hävimisele (mis põhjustab 
ligikaudu 20% süsinikdioksiidi heitest), 
ohustab bioloogilist mitmekesisust ning 
kahjustab säästvat metsamajandamist ja -
arendust, sealhulgas ka kehtivate 
õigusaktide kohaselt tegutsevate ettevõtjate 
ärilist püsimajäämisvõimet. Kõnealusel 
probleemil on ka sotsiaalne, poliitiline ja 
majanduslik mõju.

Or. es
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Muudatusettepanek 82
Kriton Arsenis, Jo Leinen

Nõukogu seisukoht
Põhjendus 3 a (uus)

Nõukogu seisukoht Muudatusettepanek

(3 a) Ebaseaduslik metsaraie õõnestab 
säästvat metsamajandust ja arengut, 
sealhulgas kehtiva seaduse kohaselt 
tegutsevate ettevõtjate ärilist 
püsimajäämisvõimet. Lisaks on sellel 
kaugeleulatuvad sotsiaalsed, poliitilised ja 
majanduslikud mõjud, sealhulgas seos 
relvakonfliktidega kogu maailmas.
Seetõttu tuleb tõsta ELi liikmesriikide ja 
nende asjaomaste riiklike asutuste, aga ka 
üldsuse teadlikkust sellest olulisest 
küsimusest.

Or. en

Selgitus

Ebaseaduslik metsaraie õõnestab ausat konkurentsi ELis ja kogu maailmas. Uuringud 
näitavad, et kodanikud on mures turul oleva puidu (toodete) seaduslikkuse pärast. Asjaomaste 
osalejate teadlikkuse tõstmine ebaseaduslikult raiutud puidu probleemi teravusest peab olema 
selle määruse lahutamatu osa. Probleem on ka laialt levinud ning sageli seotud 
relvakonfliktidega. See on käesoleva õigusakti loomisel ja vastuvõtmisel erilise tähtsusega.

Muudatusettepanek 83
Marita Ulvskog, Åsa Westlund

Nõukogu seisukoht
Põhjendus 3 a (uus)

Nõukogu seisukoht Muudatusettepanek

(3 a) Euroopa Parlamendi ja nõukogu 
otsuses nr 1600/2002/EÜ, millega 
võetakse vastu kuues keskkonnaalane 
tegevusprogramm1, on prioriteetseks 
valdkonnaks määratud võimaluste 
uurimine, kuidas võtta aktiivselt 
meetmeid, et vältida ebaseaduslikult 
mahavõetud puudega kauplemist ja 
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sellega võidelda ning liidu ja 
liikmesriikide aktiivse osalemise 
jätkamine globaalsete ja piirkondlike 
otsuste elluviimisel ning 
metsaküsimustega seotud diskussioonides 
ja kokkulepetes.
_____________________
1 EÜT L 242, 10.9.2002, lk 1

Or. sv

Selgitus

Parlamendi esimese lugemise muudatusettepanek 9.

Muudatusettepanek 84
Kartika Tamara Liotard

Nõukogu seisukoht
Põhjendus 3 a (uus)

Nõukogu seisukoht Muudatusettepanek

(3 a) Euroopa Parlamendi ja nõukogu 22. 
juuli 2002 otsus nr 1600/2002/EÜ, 
millega võeti vastu kuues keskkonnaalane 
tegevusprogramm1, näeb esmatähtsa 
tegevusena ette võimaluste uurimise, 
kuidas võtta aktiivselt meetmeid, et vältida 
ebaseaduslikult mahavõetud puudega 
kauplemist ja sellega võidelda, ning liidu 
ja liikmesriikide aktiivse osalemise 
jätkamise globaalsete ja piirkondlike 
otsuste elluviimisel ning 
metsaküsimustega seotud kokkulepetes.
________________

1 EÜT 242, 10.9.2002, lk 1

Or. en

Selgitus

Määruse allikat, ühenduse kuuendat keskkonnaalast tegevusprogrammi, tuleb põhjendustes 
mainida.
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Muudatusettepanek 85
Jo Leinen, Kriton Arsenis

Nõukogu seisukoht
Põhjendus 7

Nõukogu seisukoht Muudatusettepanek

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

Or. en

Selgitus

Käesolev määrus kaotab selgete kohustuste määramise ja nende täitmise tagamisega kõigi 
ettevõtjate poolt võimalused nõuetest mööda hiilida ning takistab osalejatel saada tulu 
ebaseaduslikust metsaraiest. 

Muudatusettepanek 86
Judith A. Merkies

Nõukogu seisukoht
Põhjendus 8

Nõukogu seisukoht Muudatusettepanek

(8) Tuleks tunnustada nende riikide 
jõupingutusi, kes on sõlminud liiduga 
vabatahtlikud FLEGTi partnerluslepingud, 
ja sellistesse lepingutesse koondatud 
põhimõtteid, eriti neid, mis on seotud 
seaduslikkuse määratlusega. Samuti tuleks 
arvesse võtta, et FLEGTi litsentsisüsteemi 
raames eksporditakse liitu üksnes puitu, 
mis on üles töötatud kooskõlas asjaomaste 

(8) Tuleks tunnustada nende riikide 
jõupingutusi, kes on sõlminud liiduga 
vabatahtlikud FLEGTi partnerluslepingud, 
ja sellistesse lepingutesse koondatud 
põhimõtteid, eriti neid, mis on seotud 
seaduslikkuse määratlusega. Samuti tuleks 
arvesse võtta, et FLEGTi litsentsisüsteemi 
raames eksporditakse liitu üksnes puitu, 
mis on üles töötatud kooskõlas asjaomaste 
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siseriiklike õigusaktidega, ja puittooteid, 
mis on valmistatud sellisest puidust. 
Seetõttu tuleks lugeda seaduslikult 
ülestöötatud puidust valmistatud toodeteks 
sellised puittooted, 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 puittooted on kooskõlas kõnealuse 
määruse ja kõigi rakendusmeetmetega.

siseriiklike õigusaktidega, ja puittooteid, 
mis on valmistatud sellisest puidust. 
Seetõttu tuleks lugeda seaduslikult 
ülestöötatud puidust valmistatud toodeteks 
sellised puittooted, 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 puittooted on kooskõlas kõnealuse 
määruse ja kõigi rakendusmeetmetega.
Vabatahtlikes partnerluslepingutes 
sätestatud põhimõtted, eriti seoses 
„seaduslikult toodetud puidu” 
määratlusega, peavad edendama metsade 
jätkusuutlikku majandamist, bioloogilise 
mitmekesisuse säilitamist, kohalike 
metsast sõltuvate kogukondade ja 
põlisrahvaste kaitset ning kõnealuste 
kogukondade ja rahvaste õiguste 
tagamist.

Or. en

Selgitus

Taastatakse parlamendi esimesel lugemisel kasutatud tekst, mis tuletab meelde vabatahtlike 
partnerluslepingute eesmärke, mis toetavad käesoleva määruse eesmärke.

Muudatusettepanek 87
Kriton Arsenis

Nõukogu seisukoht
Põhjendus 8 a (uus)

Nõukogu seisukoht Muudatusettepanek

(8 a) Komisjon on tänu FLEGTi 
tegevuskava elluviimisele saanud 
märkimisväärseid kogemusi, mida tuleks 
käesoleva määruse eesmärkide 
saavutamisel arvesse võtta. Seda 
kogemust võiks eelkõige kasutada 
vabatahtlike partnerluslepingute 
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struktuuri kasutava kohaldatava õiguse 
edasisel täpsustamisel. 

Or. en

Selgitus

Esimese lugemise muudatusettepanek 16, mis käsitleb ka komisjoni rolli seaduslikkuse 
määratlemisel.

Muudatusettepanek 88
Kriton Arsenis

Nõukogu seisukoht
Põhjendus 8 b (uus)

Nõukogu seisukoht Muudatusettepanek

(8 b) Euroopa Liit peaks püüdma luua 
riikidele täiendavaid stiimuleid 
vabatahtlike FLEGTi partnerluslepingute 
sõlmimiseks, võttes arvesse ka seda, et 
kõnealused vabatahtlikud FLEGTi 
partnerluslepingud võivad olla 
ülemaailmsetes jõupingutustes 
kliimamuutustega võitlemisel eriti 
asjakohased, vähendades metsade 
hävimist rahvusvaheliste läbirääkimiste 
kontekstis.

Or. en

Selgitus

Vajadus rõhutada praeguse määruse rolli kui stiimulit, mis paneb riigid vabatahtlikke 
partnerluslepinguid sõlmima. Samuti vabatahtlike partnerluslepingute võimalikku mõju 
ülemaailmsete pingutuste taustal vähendada metsade hävitamist heite leevendamise 
kontekstis.
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Muudatusettepanek 89
Holger Krahmer, Marit Paulsen

Nõukogu seisukoht
Põhjendus 10

Nõukogu seisukoht Muudatusettepanek

(10) Võttes arvesse, kui keerukad on 
ebaseaduslikku metsaraiet põhjustavad 
tegurid ja selle mõju, tuleks vähendada 
ebaseaduslikku tegevust soodustavaid 
tegureid, suunates meetmed ettevõtjate 
käitumisele.

(10) Võttes arvesse, kui keerukad on 
ebaseaduslikku metsaraiet põhjustavad 
tegurid ja selle mõju, tuleks vähendada 
ebaseaduslikku tegevust soodustavaid 
tegureid, suunates meetmed ettevõtjate 
käitumisele. Nõuete ja kohustuste 
karmistamine ning õigusvahendite 
tugevdamine ettevõtjate vastutusele 
võtmiseks ebaseaduslikult üles töötatud 
puidu ja puittoodete siseturule laskmise 
eest on kõige tõhusamad lahendused, mis 
takistavad ettevõtjaid kauplemast 
ebaseaduslikult ülestöötatud puidu 
tarnijatega.

Or. en

Selgitus

Termin „siseturul kättesaadavaks tegemine“, mille kohta tegi ettepaneku raportöör 
[Muudatusettepanek 6] on liiga laiatähenduslik ja tekitab õiguslikku ebaselgust. Termin 
„turule laskmine“ on määratletud ja kasutusel ühenduse õigustikus, kuid „kättesaadavaks 
tegemine“ ei ole. Kättesaadavaks tegemine võib tähendada kõiki järelevalveahelas olevaid 
ettevõtjaid alates väikepõllumajandustootjast kuni kohaliku mööblimüüjani.)

Muudatusettepanek 90
Paolo Bartolozzi

Nõukogu seisukoht
Põhjendus 10 a (uus)

Nõukogu ühine seisukoht Muudatusettepanek

(10 a) Euroopas ja kogu maailmas levib 
üha enam metsade sertifitseerimine. 
Lisaks kasutab aina rohkem valitsusi ja 
riigiasutusi, eelkõige ELis, metsade 
sertifitseerimist oma hangete 
seaduslikkuse ja säästvuse tagamise 
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vahendina. Kolmandate poolte 
kontrollitud ja sertifitseeritud puidu ja 
puittoodete käsitlemine seaduslikult 
ülestöötatud puiduna oleks tunnustus 
puidusektori saavutustele võitluses metsa 
ebaseadusliku ülestöötamisega ning 
stiimul laiendada veelgi säästvat 
metsamajandust ja selle sertifitseerimist 
kogu maailmas.

Or. en

Muudatusettepanek 91
Kriton Arsenis

Nõukogu seisukoht
Põhjendus 12

Nõukogu seisukoht Muudatusettepanek

(12) Paljud puittooted läbivad enne ja 
pärast nende esmakordset turulelaskmist 
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 lasevad puitu ja 
puittooteid siseturule esimest korda.

(12) Paljud puittooted läbivad enne ja 
pärast nende esmakordset turulelaskmist 
arvukaid protsesse. Selleks et vältida 
tarbetut halduskoormust, tuleks käesolevas 
määruses sätestatud täieliku hoolsuse
nõudeid kohaldada mitte kõikide 
tarneahelas tegutsevate ettevõtjate suhtes, 
vaid üksnes selliste ettevõtjate suhtes, kes 
lasevad puitu ja puittooteid siseturule 
esimest korda. Kõik tarneahela ettevõtjad 
peaksid siiski olema kohustatud järgima 
ülimuslikku keeldu teha ebaseaduslikult 
üles töötatud puit või puittooted turul 
kättesaadavaks, ning rakendama selle 
tagamiseks nõuetekohast hoolsust. Selleks 
et selle keelu järgimist edendada, peaksid 
ettevõtjad, kes lasevad turule puitu või 
puittooteid, rakendama nende endi või 
järelevalveasutuse loodud nõuetekohase 
hoolsuse süsteeme.

Or. en

Selgitus

Nõuetekohase hoolsuse süsteemid peaksid olema puitu või puittooteid turule laskvate 
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ettevõtjate jaoks kohustuslikud. Puitu ja puittooteid kättesaadavaks tegevate ettevõtjate 
kohustused peaksid olema oluliselt väiksemad.

Muudatusettepanek 92
Holger Krahmer, Marit Paulsen

Nõukogu seisukoht
Põhjendus 12

Nõukogu seisukoht Muudatusettepanek

(12) Paljud puittooted läbivad enne ja 
pärast nende esmakordset turulelaskmist 
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 lasevad puitu ja 
puittooteid siseturule esimest korda.

(12) Paljud puittooted läbivad enne ja 
pärast nende esmakordset turulelaskmist 
arvukaid protsesse. Selleks et vältida 
tarbetut halduskoormust, tuleks käesolevas 
määruses sätestatud täieliku hoolsuse
nõudeid kohaldada mitte kõikide 
tarneahelas tegutsevate ettevõtjate suhtes, 
vaid üksnes selliste ettevõtjate suhtes, kes 
lasevad puitu ja puittooteid siseturule 
esimest korda. Puitu ja puittooteid 
esmakordselt siseturule laskvatele 
ettevõtjatele peaks kehtima keeld viia 
turule ebaseaduslikult ülestöötatud puitu 
või puittooteid, ning nad peaksid selle 
tagamiseks rakendama nõuetekohast 
hoolsust.

Or. en

Selgitus

Termin „siseturul kättesaadavaks tegemine”, mille kohta tegi ettepaneku raportöör 
[Muudatusettepanek 8] on liiga laiatähenduslik ja tekitab õiguslikku ebaselgust. Termin 
„turule laskmine” on määratletud ja kasutusel ühenduse õigustikus, kuid „kättesaadavaks 
tegemine” ei ole. Kogu tarneahela vastutavaks tegemine ei ole mõistlik.
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Muudatusettepanek 93
Kartika Tamara Liotard

Nõukogu seisukoht
Põhjendus 14 a (uus)

Nõukogu seisukoht Muudatusettepanek

(14 a) Ettevõtjad, kes on pärit 
rahvusvahelise ökoloogilise tähtsusega 
metsaga riikidest, peaksid puidu säästva 
kasutamise eest eriliselt vastutama.

Or. en

Selgitus

Riigid, kellel on endiselt suur hulk ürg- või kõrge kaitseväärtusega metsi, on sageli 
arenguriigid, kus on suur ebaseadusliku raie oht. Seetõttu peaksid nende riikide ettevõtjad 
olema teadlikud oma rollist nende metsade säilitamisel.

Muudatusettepanek 94
Kriton Arsenis

Nõukogu seisukoht
Põhjendus 16

Nõukogu seisukoht Muudatusettepanek

(16) Et ära hoida põhjendamatut 
halduskoormust, ei tuleks uute süsteemide 
kasutuselevõtmist nõuda ettevõtjatelt, kes 
juba kasutavad süsteeme või menetlusi, 
mis vastavad käesoleva määruse nõuetele.

välja jäetud

Or. en

Selgitus

Vastav rakendusartikkel puudub.
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Muudatusettepanek 95
Kriton Arsenis

Nõukogu seisukoht
Põhjendus 18 a (uus)

Nõukogu seisukoht Muudatusettepanek

(18 a) Käesoleva määruse tõhus 
rakendamine eeldab märkimisväärset 
koostööd riigiasutuste ning riiklike 
haldussüsteemide eri organite vahel, 
muuhulgas metsandus-, 
keskkonnaeeskirjade rakendamise ja 
tolliasutuste vahel.

Or. en

Selgitus

Ebaseaduslikult ülestöötatud puidu turulelaskmise ennetamine võib eeldada eri asutuste 
vahelist koostööd.

Muudatusettepanek 96
Andres Perello Rodriguez

Nõukogu seisukoht
Põhjendus 21

Nõukogu seisukoht Muudatusettepanek

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

(21) Võttes arvesse, et ebaseaduslik 
metsaraie ja sellega seotud kaubandus on 
rahvusvaheline probleem, peaksid pädevad 
asutused tegema koostööd omavahel, 
kodanikuühiskonna organisatsioonidega, 
tööstusharu organisatsioonidega ning 
kolmandate riikide haldusasutuste ja 
komisjoniga.

Or. es
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Muudatusettepanek 97
Kriton Arsenis

Nõukogu seisukoht
Põhjendus 21 a (uus)

Nõukogu seisukoht Muudatusettepanek

(21 a) Selleks et parandada puitu või 
puittooteid turule laskvate või turul 
kättesaadavaks tegevate ettevõtjate võimet 
vastata käesoleva määruse nõuetele, 
võttes sealjuures arvesse väikeste ja 
keskmise suurusega ettevõtete olukorda, 
peaksid liikmesriigid andma ettevõtjatele 
tehnilist ja muud abi ning toetama 
teabevahetust, eelkõige seoses nende 
ettevõtjate kohustusega täita 
hoolsusnõudeid.

Or. en

Selgitus

Raamistiku loomine halduskoormuse vähendamiseks, samuti väikeste ja keskmise suurusega 
ettevõtete olukorra arvesse võtmine. Alus uue artikli loomiseks, mis hõlmab ettevõtjatele 
antavat tehnilist abi ja teabevahetust. 

Muudatusettepanek 98
Daciana Octavia Sârbu

Nõukogu seisukoht
Põhjendus 22

Nõukogu seisukoht Muudatusettepanek

(22) Liikmesriigid peaksid tagama, et 
käesoleva määruse rikkumise puhul 
rakendatakse tõhusaid, proportsionaalseid 
ja hoiatavaid karistusi.

(22) Liikmesriigid peaksid tagama, et 
käesoleva määruse rikkumise puhul 
rakendatakse tõhusaid, proportsionaalseid 
ja hoiatavaid karistusi. Tuleb märkida, et 
oluline arv maapiirkondade inimesi, 
eelkõige uutes liikmesriikides, elab 
endiselt toimetuleku piiril, mille hulka 
võib kuuluda ka metsa ülestöötamine ja 
puidu väiksemahuline müük. Käesoleva 
määruse rikkumisega seotud karistuste 
rakendamisel tuleks arvesse võtta 
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toimetulekupiiril elavate ettevõtjate erilist 
olukorda ja nende piiratud võimet 
rakendada nõuetekohase hoolsuse 
süsteemide nõudeid, mida teistel, 
suurematel ettevõtjatel, kellel on 
kommertstegevus ja rohkem ressursse, on 
lihtsam täita.

Or. en

Selgitus

Kui karistusi soovitakse kehtestada ELi tasandil, on asjakohane jätta liikmesriikidele veidike 
paindlikkust toimetuleku piiril elavate inimeste osas, kes võivad langeda ettevõtjate 
kategooriasse, kuid kellel pole tõenäoliselt teadmisi ega ressursse, mis on vajalikud 
nõuetekohase hoolsuse süsteemide rakendamiseks, auditite läbiviimiseks jne.

Muudatusettepanek 99
Kriton Arsenis

Nõukogu seisukoht
Põhjendus 23

Nõukogu seisukoht Muudatusettepanek

(23) Komisjonile tuleks anda õigus võtta 
kooskõlas Euroopa Liidu toimimise 
lepingu (ELi toimimise leping) artikliga 
290 vastu delegeeritud õigusakte, mis 
käsitlevad järelevalveorganisatsioonidele 
tunnustuse andmise ja sellise tunnustuse 
tühistamise menetlusi, mis käsitlevad 
täiendavaid asjakohaseid 
ohuhindamiskriteeriume, mis võivad olla 
vajalikud lisaks käesoleva määrusega 
sätestatutele, ning mis käsitlevad puidu ja 
puittoodete nimekirja, mille suhtes 
käesolevat määrust kohaldatakse. On eriti 
oluline, et komisjon konsulteeriks eelnõude 
ettevalmistamisel asjatundjatega, tehes 
seda vastavalt kohustusele, mille komisjon 
võttis 9. detsembri 2009. aasta teatisega 
ELi toimimise lepingu artikli 290 
rakendamise kohta.

(23) Komisjonile tuleks anda õigus võtta 
kooskõlas Euroopa Liidu toimimise 
lepingu (ELi toimimise leping) artikliga 
290 vastu delegeeritud õigusakte, mis 
käsitlevad järelevalveorganisatsioonidele 
tunnustuse andmise ja sellise tunnustuse 
tühistamise menetlusi, mis käsitlevad 
kohaldatava õiguse edasise täpsustamise 
üldpõhimõtteid ja kriteeriume, ning mis 
käsitlevad täiendavaid asjakohaseid 
ohuhindamiskriteeriume, mis võivad olla 
vajalikud lisaks käesoleva määrusega 
sätestatutele, ning mis käsitlevad puidu ja 
puittoodete nimekirja, mille suhtes 
käesolevat määrust kohaldatakse. On eriti 
oluline, et komisjon konsulteeriks eelnõude 
ettevalmistamisel asjatundjatega, tehes 
seda vastavalt kohustusele, mille komisjon 
võttis 9. detsembri 2009. aasta teatisega 
ELi toimimise lepingu artikli 290 
rakendamise kohta.
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Or. en

Selgitus

Järgib ettepanekut täpsustada õiguspõhimõtteid ja kriteeriume delegeeritud õigusaktide 
kaudu.

Muudatusettepanek 100
Kriton Arsenis

Nõukogu seisukoht
Põhjendus 23 a (uus)

Nõukogu seisukoht Muudatusettepanek

(23 a) Selleks et tagada tõrgeteta toimiv 
metsatoodete siseturg, peaks komisjon 
jooksvalt analüüsima käesoleva määruse 
mõju. Eelkõige tuleks arvesse võtta 
väikeste ja keskmise suurusega ettevõtete 
määruse mõjusid. Komisjon peaks 
seetõttu käesoleva määruse mõjusid 
regulaarselt uurima ja analüüsima, 
keskendudes eelkõige väikestele ja 
keskmise suurusega ettevõtetele ning 
säästvale metsamajandusele.

Or. en

Selgitus

Esimese lugemise muudatusettepanek 29. Alus artikli 18 lõikele 3, mis hõlmab määruse 
mõjude aruandlust.

Muudatusettepanek 101
Anja Weisgerber

Nõukogu seisukoht
Artikkel 1

Nõukogu seisukoht Muudatusettepanek

Käesoleva määrusega sätestatakse 
kohustused ettevõtjatele, kes lasevad 
esimest korda siseturule puitu ja 

Käesoleva määrusega sätestatakse 
kohustused ettevõtjatele, kes lasevad 
esimest korda siseturule puitu ja puittooteid 
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puittooteid, et võimalikult vähendada ohtu, 
et nad lasevad turule ebaseaduslikult 
ülestöötatud puitu ja sellisest puidust 
valmistatud puittooteid.

või teevad need siseturul kättesaadavaks, 
et võimalikult vähendada ohtu, et nad 
lasevad turule ebaseaduslikult ülestöötatud 
puitu ja sellisest puidust valmistatud 
puittooteid.

Or. de

Selgitus

Hoolsusnõuded peavad kehtima täies ulatuses ainult esimest korda puitu siseturule laskva või 
seal kättesaadavaks tegeva ettevõtja kohta. Puidu esmakordse turulelaskmise sihipärane 
kontroll on piisav ja proportsionaalne. 

Muudatusettepanek 102
Holger Krahmer, Marit Paulsen

Nõukogu seisukoht
Artikkel 1

Nõukogu seisukoht Muudatusettepanek

Käesoleva määrusega sätestatakse 
kohustused ettevõtjatele, kes lasevad 
esimest korda siseturule puitu ja 
puittooteid, et võimalikult vähendada 
ohtu, et nad lasevad turule ebaseaduslikult 
ülestöötatud puitu ja sellisest puidust 
valmistatud puittooteid.

Käesoleva määrusega sätestatakse 
kohustused ettevõtjatele, kes lasevad 
esimest korda siseturule puitu ja 
puittooteid, et võimalikult vältida 
ebaseaduslikult ülestöötatud puidu ja 
sellisest puidust valmistatud puittoodete 
turulelaskmist.

Or. en

Selgitus

Selleks et vähendada väikeste ja keskmise suurusega ettevõtete halduskoormust, peaks määrus 
kehtima üksnes neile ettevõtjatele, kes viivad toote või puidu siseturule esimest korda.
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Muudatusettepanek 103
Paolo Bartolozzi

Nõukogu seisukoht
Artikkel 2 – punkt d

Nõukogu seisukoht Muudatusettepanek

d) „ülestöötamisriik” – riik või 
territoorium, kus töötati üles asjaomane 
puit või puit, millest on valmistatud 
asjaomased puittooted;

d) „ülestöötamisriik” – riik, kus töötati üles 
asjaomane puit või puit, millest on 
valmistatud asjaomased puittooted;

Or. en

Muudatusettepanek 104
Christa Klaß

Nõukogu seisukoht
Artikkel 2 – punkt f a (uus)

Nõukogu seisukoht Muudatusettepanek

f a) „risk” – ebaseaduslikult ülestöötatud 
puidu või sellest valmistatud toodetega 
kauplemise risk, kusjuures selline puit või 
sellised tooted on sattunud turule riiklike 
õigusaktide rikkumise ja/või 
kaubanduskontrollisüsteemi vale 
rakendamise tagajärjel;

Or. en

Muudatusettepanek 105
Christa Klaß

Nõukogu seisukoht
Artikkel 2 – punkt f b (uus)

Nõukogu seisukoht Muudatusettepanek

f b) „ebaoluline” – asjaomased faktid ei 
anna põhjust eeldada, et puit või 
puittootes kasutatav puit on raiutud 
vastuolus kohaldatavate riiklike 
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õigusaktide ja kõigi 
kontrollisüsteemidega, mida rakendatakse 
puidukaubandusele, ning et puitu ei tohi 
seetõttu turustada;

Or. en

Muudatusettepanek 106
Kriton Arsenis

Nõukogu seisukoht
Artikkel 2 – punkt f b (uus)

Nõukogu seisukoht Muudatusettepanek

f b) „nõuetekohane hoolsus” – kohustus 
rakendada kõiki meetmeid, mis on 
vajalikud ebaseaduslikult ülestöötatud 
puidu ja puittoodete turule laskmise ja 
turul kättesaadavaks tegemise 
välistamiseks;

Or. en

Selgitus

Mõtte selgitamine ja artikli 4 täiendamine.

Muudatusettepanek 107
Kriton Arsenis

Nõukogu seisukoht
Artikkel 2 – punkt g

Nõukogu seisukoht Muudatusettepanek

g) „kohaldatavad õigusaktid” – puidu 
ülestöötamise riigis kehtivad õigusaktid, 
mis hõlmavad järgmisi reguleeritavaid 
valdkondi:

g) „kohaldatavad õigusaktid” – puidu 
ülestöötamise riigis kehtivad õigusaktid, 
sealhulgas riiklikust madalama taseme ja 
riikliku taseme õigusaktid, määrused, 
kohtupraktika ja ratifitseeritud 
rahvusvahelised lepingud, mis hõlmavad 
järgmisi reguleeritavaid valdkondi:

– õigus töötada üles puitu ametlikult i) õigus pääseda juurde, kasutada ja 
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avaldatud piirides; vallata, sealhulgas põlisrahvaste 
seaduslikud või kaitstud või tunnustatud 
traditsioonilised õigused;

– ülestöötamisõiguse ja puidu eest 
tehtavad maksed, sealhulgas puidu 
ülestöötamisega seotud maksud;

ii) keskkonnakaitse, sealhulgas metsade 
kaitse ja metsamajandamine;

– puidu ülestöötamine, sealhulgas sellega 
otseselt seotud keskkonna- ja metsaõigus;

iii) puidu ülestöötamine;

– kolmandate isikute selliste seaduslike 
kasutus- ja valdusõiguste austamine, mida 
puidu ülestöötamine mõjutab, ning

iv) puidutöötlemine;

v) maksud, tasud ja lõivud, mis on seotud 
metsasektoriga;
vi) kogukonna heaolu ja töökaitse, 
sealhulgas tervisekaitse ja ohutus;

– kaubandus- ja tollialased õigusaktid, 
juhul kui need puudutavad 
metsandussektorit.

vii) kaubandus- ja tollialased õigusaktid, 
juhul kui need puudutavad 
metsandussektorit;

Selle määratluse täiendavaks 
täpsustamiseks peab komisjon kehtestama 
delegeeritud aktide abil üldkehtivad 
põhimõtted ja kriteeriumid ning koostama 
ja avaldama võimaluste piires iga 
puidutöötlemisettevõtte kohta eraldi 
näitajad. 
Käesolevas punktis osutatud delegeeritud 
õigusaktide osas kehtib artiklites 13, 14 ja 
15 sätestatu.

Or. en

Selgitus

Vabatahtlike FLEGTi partnerluslepingute seaduslikkuse maatriksil põhinev määratlus, mis 
toetub komisjoni kogemusele. Sarnane struktuur esineb ka olemasolevates skeemides. Tagab, 
et nõuetekohase hoolsuse süsteemi raames järgitakse üldisi eeskirju ja meetodeid, vältides nii 
ajutisi määratlusi. Sisaldab ratifitseeritud rahvusvahelisi lepinguid, üldsust, metsamajandust, 
heaolu, töö- ja põlisrahvaste õigusi, nagu esimese lugemise muudatusettepanekus 38. 
Põhimõtted ja kriteeriumid töötatakse välja delegeeritud õigusaktide raames.
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Muudatusettepanek 108
Gerben-Jan Gerbrandy

Nõukogu seisukoht
Artikkel 2 – punkt g

Nõukogu seisukoht Muudatusettepanek

g) „kohaldatavad õigusaktid” – puidu 
ülestöötamise riigis kehtivad õigusaktid, 
mis hõlmavad järgmisi reguleeritavaid 
valdkondi:

g) „kohaldatavad õigusaktid” – puidu 
ülestöötamise riigis kehtivad riiklikud, 
piirkondlikud ja rahvusvahelised
seadused ja õigusaktid, mis hõlmavad 
järgmisi reguleeritavaid valdkondi:

– õigus töötada üles puitu ametlikult 
avaldatud piirides;

– õigus töötada üles puitu ametlikult 
avaldatud piirides;

– ülestöötamisõiguse ja puidu eest tehtavad 
maksed, sealhulgas puidu ülestöötamisega 
seotud maksud;

– ülestöötamisõiguse ja puidu eest tehtavad 
maksed, sealhulgas puidu ülestöötamisega 
seotud lõivud ja maksud;

– puidu ülestöötamine, sealhulgas sellega 
otseselt seotud keskkonna- ja metsaõigus;

– nõuded seoses bioloogilise 
mitmekesisuse kaitsmisega, puidu 
ülestöötamise ja metsamajandusega,
sealhulgas sellega seotud keskkonna- ja 
metsaõigus, samuti töö- ja kogukonna 
heaolu alased õigusaktid;

– kolmandate isikute selliste seaduslike 
kasutus- ja valdusõiguste austamine, mida 
puidu ülestöötamine mõjutab, ning

– kolmandate isikute selliste seaduslike või 
traditsiooniliste kasutus- ja valdusõiguste 
austamine, mida puidu ülestöötamine 
mõjutab, ning

– kaubandus- ja tollialased õigusaktid, 
juhul kui need puudutavad 
metsandussektorit.

– kaubandus- ja tollialased õigusaktid, 
juhul kui need puudutavad 
metsandussektorit.

Or. en

Selgitus

Toob osaliselt uuesti sisse 22. aprillil 2009 vastu võetud esimese lugemise 
muudatusettepaneku 38 põhielemendid.
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Muudatusettepanek 109
Kriton Arsenis

Nõukogu seisukoht
Artikkel 2 – punkt g a (uus)

Nõukogu seisukoht Muudatusettepanek

g a) „järelevalveasutus” – juriidiline isik 
või liikmepõhine ühendus või 
föderatsioon, millel on seaduslik võime 
jälgida ja tagada nõuetekohase hoolsuse 
süsteemide rakendamine selliste 
süsteemide raames sertifitseeritud 
ettevõtjate poolt.

Or. en

Selgitus

Määratlus vastab komisjoni esialgsele ettepanekule. 

Muudatusettepanek 110
Holger Krahmer, Marit Paulsen

Nõukogu seisukoht
Artikkel 3 – pealkiri

Nõukogu seisukoht Muudatusettepanek

FLEGTi ja CITESi reguleerimisalasse 
kuuluva puidu ja puittoodete staatus

FLEGTi, CITESi ja olemasolevate 
ülemaailmselt tunnustatud 
metsasertifitseerimisskeemide
reguleerimisalasse kuuluva puidu ja 
puittoodete staatus

Or. en

Selgitus

Olemasolevate, usaldusväärsete metsasertifitseerimissüsteemide väärtust tuleb tunnustada. 
Nende skeemide maksuvabastus võib kaasa tuua sertifitseeritud metsade kasvu kogu 
maailmas.
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Muudatusettepanek 111
Paolo Bartolozzi

Nõukogu seisukoht
Artikkel 3 – pealkiri

Nõukogu seisukoht Muudatusettepanek

FLEGTi ja CITESi reguleerimisalasse 
kuuluva puidu ja puittoodete staatus

FLEGTi ja CITESi ning kolmandate 
poolte kontrollitavate 
sertifitseerimissüsteemide 
reguleerimisalasse kuuluva puidu ja 
puittoodete staatus

Or. en

Muudatusettepanek 112
Holger Krahmer, Marit Paulsen

Nõukogu seisukoht
Artikkel 3 – lõik 2 a (uus)

Nõukogu seisukoht Muudatusettepanek

Usaldusväärse kolmanda poole 
sertifitseerimisskeemi raames 
sertifitseeritud puit ja puittooted loetakse 
käesoleva määruse tähenduses 
seaduslikult ülestöötatud puiduks. 

Or. en

Selgitus

Olemasolevate, usaldusväärsete metsasertifitseerimissüsteemide väärtust tuleb tunnustada. 
Nende skeemide maksuvabastus võib kaasa tuua sertifitseeritud metsade kasvu kogu 
maailmas.
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Muudatusettepanek 113
Paolo Bartolozzi

Nõukogu seisukoht
Artikkel 3 – lõik 2 a (uus)

Nõukogu seisukoht Muudatusettepanek

Puit ja puittooted, mis on sertifitseeritud 
vastavalt kolmanda poole kontrollitud 
metsasertifitseerimissüsteemile, mis 
sisaldab seaduslikkuse kohustust ja vastab 
käesolevale määrusele ja selle 
rakendussätetele, loetakse käesoleva 
määruse tähenduses seaduslikult 
ülestöötatud puiduks.

Or. en

Muudatusettepanek 114
Kriton Arsenis, Jo Leinen

Nõukogu seisukoht
Artikkel 4 – lõige -1 (uus)

Nõukogu seisukoht Muudatusettepanek

-1. Ebaseaduslikult ülestöötatud puidu või 
puittoodete turulelaskmine või turul 
kättesaadavaks tegemine tuleb keelata. 
Ettevõtjad peavad ebaseaduslikult 
ülestöötatud puidu või puittoodete 
turulelaskmise või turul kättesaadavaks 
tegemise vältimiseks rakendama 
nõuetekohast hoolsust.

Or. en

Selgitus

Ebaseaduslikult ülestöötatud puidu turulelaskmise ülimuslik keeld on määruse eesmärgi 
saavutamise põhialus. Lisaks tuleb õiguskindluse säilitamiseks luua keelu ja ettevõtjate 
konkreetsete kohustuste vahel otsene seos.
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Muudatusettepanek 115
Kriton Arsenis, Jo Leinen

Nõukogu seisukoht
Artikkel 4 – lõige 1

Nõukogu seisukoht Muudatusettepanek

1. Ettevõtjad rakendavad nõuetekohast 
hoolsust, et viia miinimumini oht, et 
ebaseaduslikult ülestöötatud puitu või 
sellisest puidust valmistatud puittooteid 
lastakse ühenduse turule. Selleks 
kasutavad nad menetluste ja meetmete 
raamistikku (edaspidi „nõuetekohase 
hoolsuse süsteem”), mis on määratletud 
artiklis 5.

1. Ettevõtjad, kes viivad turule puitu ja 
puittooteid, tagavad lõikes -1 sätestatud 
kohustuse täitmise, rakendades menetluste 
ja meetmete raamistikku (edaspidi 
„nõuetekohase hoolsuse süsteem”), mis on 
määratletud artiklis 5. Selle nõuetekohase 
hoolsuse süsteemi loob ettevõtja või 
artiklis 7 osutatud 
järelevalveorganisatsioon.

Or. en

Selgitus

Loob seose nõuetekohase hoolsuse kohustuse ja keelu vahel. Suurendab õiguskindlust ning 
ettevõtjate õiguskaitset. Kehtestab probleemiga proportsionaalse keelu, mis tegeleb otseselt 
komisjoni tõstatatud küsimusi seoses eraldi keelu rakendamise ja jõustamisega.

Muudatusettepanek 116
Kriton Arsenis

Nõukogu seisukoht
Artikkel 4 – lõige 2

Nõukogu seisukoht Muudatusettepanek

2. Iga ettevõtja säilitab ja hindab 
korrapäraselt oma nõuetekohase hoolsuse 
süsteemi, välja arvatud juhul, kui ettevõtja 
kasutab artiklis 6 osutatud 
järelevalveorganisatsiooni poolt loodud 
nõuetekohase hoolsuse süsteemi.

2. Iga ettevõtja säilitab ja hindab 
korrapäraselt oma nõuetekohase hoolsuse 
süsteemi, välja arvatud juhul, kui ettevõtja 
kasutab artiklis 6 osutatud 
järelevalveorganisatsiooni poolt loodud 
nõuetekohase hoolsuse süsteemi.
Nõuetekohase hoolsuse süsteemi alusena 
võib kasutada olemasolevat riiklikku 
järelevalvet ja mis tahes vabatahtlikku 
järelevalveahela mehhanismi, mis täidab 
käesoleva määruse nõudeid.
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Or. en

Selgitus

EP esimese lugemise muudatusettepanek 42. 

Muudatusettepanek 117
Theodoros Skylakakis, Cristina Gutiérrez-Cortines

Nõukogu seisukoht
Artikkel 4 – lõige 2 a (uus)

Nõukogu seisukoht Muudatusettepanek

2 a. Ettevõtjad, välja arvatud VKEd, kes 
teevad turul kättesaadavaks puitu ja 
puittooteid üle 100 000 euro väärtuses 
aastas, peavad olema suutelised läbi kogu 
tarneahela:
i) tegema kindlaks nii ettevõtja, kes puitu 
ja puittooteid tarnis, kui ka ettevõtja, 
kellele puitu ja puittooteid on tarnitud;
ii) andma nõudmise korral teavet liigi 
nime, puidu ülestöötamise riigi või riikide 
ja, kui see on asjakohane, päritolumetsa 
kohta;
iii) tegema vajaduse korral kindlaks, et 
ettevõtja, kes on puidu ja puittooted 
tarninud, on täitnud käesolevast 
määrusest tulenevad kohustused.

Or. en

Selgitus

Ettevõtjad, kes teevad puidu ja puittooted turul kättesaadavaks, välja arvatud VKEd, peaksid 
oluliste tehingumahtude korral rakendama selle osas nõuetekohast hoolsust ning neilt tuleks 
nõuda põhiteabe esitamist toodete, nende päritolu ja tarnijate kohta
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Muudatusettepanek 118
Kriton Arsenis

Nõukogu seisukoht
Artikkel 4 – lõik 2 a (uus)

Nõukogu seisukoht Muudatusettepanek

Kui ettevõtja teab, kahtlustab või kui tal 
on piisav põhjus arvata, et turule viiakse 
või turul tehakse kättesaadavaks 
ebaseaduslikult ülestöötatud puitu või 
puittooteid, peab ta teavitama pädevat 
asutust.

Or. en

Selgitus

Aruandluskohustus, mis edendab rakendamist ja muudab keelu proportsionaalseks ja 
teostatavaks, ennetades selle tulemusena ebaseaduslikult ülestöötatud puidu kättesaadavaks 
tegemist.

Muudatusettepanek 119
Kriton Arsenis

Nõukogu seisukoht
Artikkel 5 – lõige 1 – punkt b

Nõukogu seisukoht Muudatusettepanek

b) ohuhindamismenetlused, mis 
võimaldavad ettevõtjal analüüsida ja 
hinnata ebaseaduslikult üles töötatud puidu 
või sellisest puidust valmistatud 
puittoodete ühenduse turule laskmise ohtu.

b) ohuhindamismenetlused, mis 
võimaldavad ettevõtjal analüüsida ja 
hinnata ebaseaduslikult üles töötatud puidu 
või sellisest puidust valmistatud 
puittoodete ühenduse turule laskmise ohtu.

Selliste menetluste puhul võetakse arvesse 
punktis a sätestatud teavet ning 
asjakohaseid ohuhindamiskriteeriume, 
sealhulgas järgmisi:

Selliste menetluste puhul võetakse arvesse 
punktis a sätestatud teavet ning 
asjakohaseid ohuhindamiskriteeriume, 
sealhulgas järgmisi:

– kohaldatavatele õigusaktidele vastavuse 
kinnitus, mis võib sisaldada tõendit või 
muid kolmandate isikute poolse kontrolli 
skeeme, mis hõlmavad vastavust 
kohaldatavatele õigusaktidele;

– kohaldatavatele õigusaktidele vastavuse 
kinnitus, mis võib sisaldada tõendit või 
muid kolmandate isikute poolse kontrolli 
skeeme, mis hõlmavad vastavust 
kohaldatavatele õigusaktidele;
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– konkreetsete puuliikide ebaseadusliku 
ülestöötamise esinemine;

– sidusrühmadega konsulteerimise tase;

– ebaseadusliku ülestöötamise või 
ebaseaduslike tavade esinemine 
ülestöötamise riigis või riigi allpiirkonnas, 
kus puit üles töötati;

– ebaseadusliku ülestöötamise või 
ebaseaduslike tavade esinemine 
ülestöötamise riigis või riigi allpiirkonnas, 
kus puit üles töötati, sealhulgas 
relvakonflikti, dokumenteeritud halva 
metsamajanduse ja kõrge 
korruptsioonitaseme esinemine;

– ÜRi Julgeolekunõukogu või Euroopa 
Liidu Nõukogu kehtiv keeld puidu 
impordi ja ekspordi kohta;

– puittoodete tarneahela keerukus; – puittoodete tarneahela keerukus;

Or. en

Selgitus

Konsulteerimine sidusrühmadega on FLEGTi tegevuskava põhielement ja edu alus. 
Nõuetekohase hoolsuse süsteemi avatus on tegur, mis võib aidata suurel määral kaasa selle 
edule riski tõhusal hindamisel. Samuti esimese lugemise muudatusettepanek 47 
konfliktipiirkondade kohta. Relvakonflikti arvessevõtmine peab olema riskihindamise selge 
osa. Protseduur peaks arvesse võtma ka asjakohaseid keelde.

Muudatusettepanek 120
Paolo Bartolozzi

Nõukogu seisukoht
Artikkel 5 – lõige 1 – punkt b

Nõukogu seisukoht Muudatusettepanek

b) ohuhindamismenetlused, mis 
võimaldavad ettevõtjal analüüsida ja 
hinnata ebaseaduslikult üles töötatud puidu 
või sellisest puidust valmistatud 
puittoodete ühenduse turule laskmise ohtu. 

b) ohuhindamismenetlused, mis 
võimaldavad ettevõtjal analüüsida ja 
hinnata ebaseaduslikult üles töötatud puidu 
või sellisest puidust valmistatud 
puittoodete ühenduse turule laskmise ohtu.

Selliste menetluste puhul võetakse arvesse 
punktis a sätestatud teavet ning 
asjakohaseid ohuhindamiskriteeriume, 
sealhulgas järgmisi:

Selliste menetluste puhul võetakse arvesse 
punktis a sätestatud teavet ning 
asjakohaseid ohuhindamiskriteeriume, 
sealhulgas järgmisi:

– kohaldatavatele õigusaktidele vastavuse 
kinnitus, mis võib sisaldada tõendit või 
muid kolmandate isikute poolse kontrolli 

– kohaldatavatele õigusaktidele vastavuse 
kinnitus, mis võib sisaldada tõendit või 
muid kolmandate isikute poolse kontrolli 
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skeeme, mis hõlmavad vastavust 
kohaldatavatele õigusaktidele;

skeeme, mis hõlmavad vastavust 
kohaldatavatele õigusaktidele;

– konkreetsete puuliikide ebaseadusliku 
ülestöötamise esinemine;

– konkreetsete puuliikide ebaseadusliku 
ülestöötamise esinemine;

– ebaseadusliku ülestöötamise või 
ebaseaduslike tavade esinemine 
ülestöötamise riigis või riigi allpiirkonnas, 
kus puit üles töötati;

– ebaseadusliku ülestöötamise esinemine 
ülestöötamise riigis või riigi allpiirkonnas, 
kus puit üles töötati;

– puittoodete tarneahela keerukus; – puittoodete tarneahela keerukus;

Or. en

Muudatusettepanek 121
Anja Weisgerber

Nõukogu seisukoht
Artikkel 5 – lõige 1 – punkt c

Nõukogu seisukoht Muudatusettepanek

c) ohuvähendamismenetlused, mis 
koosnevad selliste meetmete ja menetluste 
kogumist, mis on piisavad ja 
proportsionaalsed punktis b osutatud 
ohuhindamise käigus tuvastatud ohu 
tõhusaks vähendamiseks ja mis võivad 
sisaldada lisateabe ja -dokumentide või 
kolmanda isiku poolse kontrolli nõuet, 
välja arvatud juhul, kui punktis b osutatud 
ohuhindamise käigus tuvastatud risk ei 
olem märkimisväärne.

c) ohuvähendamismenetlused, mis 
koosnevad selliste meetmete ja menetluste 
kogumist, mis on piisavad ja 
proportsionaalsed punktis b osutatud 
ohuhindamise käigus tuvastatud ohu 
tõhusaks vähendamiseks ja mis võivad 
sisaldada lisateabe ja -dokumentide või 
kolmanda isiku poolse kontrolli nõuet, 
välja arvatud juhul, kui punktis b osutatud 
ohuhindamise käigus või objektiivsete 
kriteeriumide alusel tuvastatud risk ei ole
märkimisväärne.

Or. de

Selgitus

Seadusega kehtestatud nõuetest tulenevalt ja seetõttu, et metsaomanikel on oma metsaaladega 
eriline side, puudub paljudel juhtudel ebaseadusliku metsaraide risk või ei ole see 
märkimisväärne. Ohuhindamismenetluste, aga ka objektiivsete kriteeriumide (nt väikesteks 
osadeks jagatud metsaomand) alusel on võimalik ohtusid piisavalt hinnata. See teeb 
kasutamisel võimalikuks asjakohase kulude ja tulude suhte. 
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Muudatusettepanek 122
Holger Krahmer, Marit Paulsen

Nõukogu seisukoht
Artikkel 5 – lõige 3 – lõik 1

Nõukogu seisukoht Muudatusettepanek

3. Võtmaks arvesse turuarenguid ja 
käesoleva määruse rakendamisel 
omandatud kogemusi, eelkõige artikli 18 
lõikes 3 osutatud aruannete kaudu 
omandatud kogemusi, võib komisjon võtta 
ELi toimimise lepingu artiklis 290 
sätestatud korras vastu delegeeritud 
õigusakte, mis käsitlevad täiendavaid 
asjakohaseid ohuhindamiskriteeriumeid, 
mis võivad olla vajalikud lisaks käesoleva 
artikli lõike 1 punkti b teises lõigus 
nimetatutele. Nimetatud delegeeritud 
õigusaktide vastuvõtmisel toimib komisjon 
vastavalt käesoleva määruse sätetele.

3. Võttes arvesse turuarenguid ja käesoleva 
määruse rakendamisel omandatud 
kogemusi, eelkõige artikli 18 lõikes 3 
osutatud aruannete kaudu omandatud 
kogemusi, võib komisjon võtta ELi 
toimimise lepingu artiklis 290 sätestatud 
korras vastu delegeeritud õigusakte, mis 
võivad olla vajalikud käesoleva artikli 
lõike 1 täiendamiseks, eesmärgiga 
suurendada nõuetekohase hoolsuse 
süsteemide tõhusust ebaseaduslikult 
ülestöötatud puidu ja puittoodete 
siseturule laskmise takistamiseks.

Or. en

Selgitus

Termin „siseturul kättesaadavaks tegemine“, mille kohta tegi ettepaneku raportöör, on liiga 
laiatähenduslik ja tekitab õiguslikku ebaselgust. Termin „turule laskmine“ on määratletud ja 
kasutusel ühenduse õigustikus, kuid „kättesaadavaks tegemine“ ei ole. Kättesaadavaks 
tegemine võib tähendada kõiki järelevalveahelas olevaid ettevõtjaid alates 
väikepõllumajandustootjast kuni kohaliku mööblimüüjani.

Muudatusettepanek 123
Kriton Arsenis

Nõukogu seisukoht
Artikkel 5 – lõige 3 – esimene lõik

Nõukogu seisukoht Muudatusettepanek

3. Võtmaks arvesse turuarenguid ja 
käesoleva määruse rakendamisel 
omandatud kogemusi, eelkõige artikli 18 
lõikes 3 osutatud aruannete kaudu 
omandatud kogemusi, võib komisjon võtta 
ELi toimimise lepingu artiklis 290 

3. Võtmaks arvesse turuarenguid ja 
käesoleva määruse rakendamisel 
omandatud kogemusi, eelkõige artiklis 11
a1 osutatud teabevahetuse ja artikli 18 
lõikes 3 osutatud aruannete kaudu
omandatud kogemusi, võib komisjon võtta 
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sätestatud korras vastu delegeeritud 
õigusakte, mis käsitlevad täiendavaid 
asjakohaseid ohuhindamiskriteeriumeid, 
mis võivad olla vajalikud lisaks käesoleva 
artikli lõike 1 punkti b teises lõigus 
nimetatutele. Nimetatud delegeeritud 
õigusaktide vastuvõtmisel toimib komisjon 
vastavalt käesoleva määruse sätetele.

ELi toimimise lepingu artiklis 290 
sätestatud korras vastu delegeeritud 
õigusakte, mis käsitlevad täiendavaid 
asjakohaseid ohuhindamiskriteeriumeid, 
mis võivad olla vajalikud lisaks käesoleva 
artikli lõike 1 punkti b teises lõigus 
nimetatutele. Nimetatud delegeeritud 
õigusaktide vastuvõtmisel toimib komisjon 
vastavalt käesoleva määruse sätetele.

______________
1 Artikkel 11 a (uus)
1. Pädevad asutused peavad komisjoni 
toel pakkuma ettevõtjatele tehnilist abi ja 
suuniseid, võtted arvesse väikeste ja
keskmise suurusega ettevõtete olukorda, 
et soodustada käesoleva direktiivi 
nõuetele vastavust, eelkõige seoses 
nõuetekohase hoolsuse süsteemi 
rakendamisega vastavalt artiklile 5.
2. Pädevad asutused edendavad komisjoni 
toel teabevahetust parimate tavade kohta 
käeoleva määruse rakendamisel ja sellise 
teabe kättesaadavaks tegemist ettevõtetele, 
eriti väikestele ja keskmise suurusega 
ettevõtetele.
3. Pädevad asutused ja komisjon haldavad 
ja levitavad teavet ebaseadusliku 
metsaraie ja sellega seotud kaubanduse
kohta, aidates ettevõtjatel hinnata 
süsteemset riski, nagu on sätestatud 
artikli 5 lõike 1 punktis b.
4. Sellise teabe levitamise korral tagavad 
liikmesriigid firmasaladuse hoidmise ning 
selliste isikuandmete konfidentsiaalsuse, 
mis on saanud või saavad neile teatavaks 
direktiivi 95/45 kohaselt.
5. Abi tuleb anda viisil, mis väldib 
pädevate asutuste ülesannete 
ohtuseadmist, ning säilitab nende 
sõltumatuse määruse rakendamisel.

Or. en
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Selgitus

Tehnilise abi ja juhendamise käigus saadud kogemusega tuleks arvestada ka riskihindamise 
kriteeriumide täiendamisel.

Muudatusettepanek 124
Julie Girling

Nõukogu seisukoht
Artikkel 5 – lõige 3 a (uus)

Nõukogu seisukoht Muudatusettepanek

3 a. Üksikutel liikmesriikidel ei takistata 
seoses puidu- ja puittoodete turule 
pääsemisega rangemate nõuete 
kehtestamist ülestöötamisele ja puidu 
päritolule, kui on sätestatud käesolevas 
määruses, sealhulgas nõue tagada 
metsade säästev majandamine, 
keskkonnakaitse, bioloogilise 
mitmekesisuse ja ökosüsteemide ning 
kohalike elanike ja nende elupaikade 
kaitse, metsast sõltuvate kogukondade 
kaitse ning austus põlisrahvaste õiguste 
vastu ja inimõiguste austamine.

Or. en

Selgitus

Muudatusettepanek taastab parlamendi esimese lugemise muudatusettepaneku, et 
liikmesriigid saaksid vajadusel vastu võtta rangemaid riiklikke nõudeid.

Muudatusettepanek 125
Holger Krahmer, Marit Paulsen

Nõukogu seisukoht
Artikkel 5 a (uus)

Nõukogu seisukoht Muudatusettepanek

Artikkel 5 a
Märgistamine
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Liikmesriigid tagavad, et hiljemalt ...* 
märgistatakse vajaduse korral kogu puit 
ja puittooted, mis lastakse turule ja 
tehakse turul kättesaadavaks artikli 4 
lõike 2 a punktides i ja ii täpsustatud 
teabega.
Komisjon võib võtta delegeeritud 
õigusaktide abil vastu üksikasjalikud 
eeskirjad, et tagada märgistamissüsteemi 
tulemuslik toimimine. Käesolevas lõikes 
osutatud delegeeritud õigusaktide suhtes 
kohaldatakse artiklites 13, 14 ja 15 
sätestatud menetlust.
* Väljaannete talitus: kaks aastat pärast käesoleva 
määruse jõustumist.

Or. en

Selgitus

Termin „siseturul kättesaadavaks tegemine”, mille kohta tegi ettepaneku raportöör 
[Muudatusettepanek 35], on liiga laiatähenduslik ja tekitab õiguslikku ebaselgust. Termin 
„turule laskmine” on määratletud ja kasutusel ühenduse õigustikus, kuid „kättesaadavaks 
tegemine” ei ole. Kättesaadavaks tegemine võib tähendada kõiki järelevalveahelas olevaid 
ettevõtjaid alates väikepõllumajandustootjast kuni kohaliku mööblimüüjani.

Muudatusettepanek 126
Anja Weisgerber

Nõukogu seisukoht
Artikkel 5 a (uus)

Nõukogu seisukoht Muudatusettepanek

Artikkel 5 a
Liikmesriigid võivad lubada ettevõtjatel 
eranditult vabatahtlikkuse alusel 
märgistada seaduslikult ja jätkusuutlikult 
toodetud puitu ja kehtestada selleks oma 
valdkonnas eeskirjad, mis välistavad 
kuritarvitamise või õigustamatud 
võltsingud. 

Or. de
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Selgitus

Määruses võetud meetmed tagavad piisaval määral, et ELis lastakse turule ainult seaduslikult 
ja jätkusuutlikult toodetud puitu. Täiendav märgistamine ei ole seega vajalik. See tähendaks 
ettevõtjate jaoks tarbetut koormust ja bürokraatlikke kohustusi. Kui liikmesriigid soovivad 
kõnealust vahendit turunduse eesmärgil kasutada, tuleks seda võimaldada eranditult 
vabatahtlikkuse alusel. 

Muudatusettepanek 127
Judith A. Merkies

Nõukogu seisukoht
Artikkel 6 – lõige 1 – lõik 1

Nõukogu seisukoht Muudatusettepanek

1. Iga liikmesriik määrab kindlaks 
käesoleva direktiivi kohaldamise eest 
vastutava pädeva asutuse või pädevad 
asutused. 

1. Iga liikmesriik määrab kindlaks 
käesoleva direktiivi kohaldamise eest 
vastutava pädeva asutuse või pädevad 
asutused. Kõnealustele asutustele antakse 
piisavalt volitusi käesoleva määruse 
rakendamiseks, jälgides selle 
rakendamist, uurides koostöös 
tolliasutusega väidetavaid rikkumisi, ja 
teatades prokurörile õigeaegselt 
rikkumistest.

Or. en

Selgitus

EP esimese lugemise versiooni taastamine. Selleks et tagada määruste põhjalik ja tõhus 
rakendamine, on riiklikel pädevatel asutustel oluline roll. Seetõttu on oluline anda neile 
vajalik võim, kuid ka selge ajakava, et valmistuda asjakohaselt määruse rakendamiseks.

Muudatusettepanek 128
Kriton Arsenis

Nõukogu seisukoht
Artikkel 6 – lõige 1 – lõik 2 a (uus)

Nõukogu seisukoht Muudatusettepanek

Kõnealustele asutustele antakse piisavalt 
volitusi käesoleva määruse 
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rakendamiseks, jälgides selle 
rakendamist, uurides koostöös 
tolliasutusega väidetavaid rikkumisi, ja 
teatades prokuratuurile õigeaegselt 
rikkumistest.

Or. en

Selgitus

Esimese lugemise muudatusettepanek 63.

Muudatusettepanek 129
Gerben-Jan Gerbrandy

Nõukogu seisukoht
Artikkel 7 – lõige 1

Nõukogu seisukoht Muudatusettepanek

1. Järelevalveorganisatsioon täidab 
järgmisi ülesandeid:

1. Järelevalveorganisatsiooni ülesanded:

a) säilitada ja hinnata regulaarselt artikli 5 
kohast nõuetekohase hoolsuse süsteemi 
ning anda ettevõtjatele õigus seda 
kasutada;

a) säilitada ja hinnata regulaarselt artikli 5 
kohast nõuetekohase hoolsuse süsteemi 
ning anda ettevõtjatele õigus seda 
kasutada;

b) kontrollida oma nõuetekohase hoolsuse 
süsteemi korrakohast kasutamist selliste 
ettevõtjate poolt; 

b) kontrollida oma nõuetekohase hoolsuse 
süsteemi korrakohast kasutamist selliste 
ettevõtjate poolt;

c) võtta asjakohaseid meetmeid, kui 
ettevõtja ei kasuta tema nõuetekohase 
hoolsuse süsteemi korrakohaselt, 
sealhulgas teavitada ettevõtjapoolse raske 
või korduva rikkumise korral pädevaid 
asutusi.

c) võtta asjakohaseid meetmeid, kui 
ettevõtja ei kasuta tema nõuetekohase 
hoolsuse süsteemi korrakohaselt, 
sealhulgas teavitada ettevõtjapoolse 
rikkumise korral pädevaid asutusi.

Or. en
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Muudatusettepanek 130
Kriton Arsenis

Nõukogu seisukoht
Artikkel 7 – lõige 1 – punkt b

Nõukogu seisukoht Muudatusettepanek

b) kontrollida oma nõuetekohase hoolsuse 
süsteemi korrakohast kasutamist selliste
ettevõtjate poolt;

b) kehtestada järelevalvemehhanism, mis 
tagaks nõuetekohase hoolsuse süsteemi 
korrakohase kasutamise ettevõtjate poolt,
kes on sertifitseeritud oma nõuetekohase 
vastavuse süsteemi kastutama;

Or. en

Selgitus

Komisjoni esialgne sõnastus ja esimese lugemise muudatusettepanek 51.

Muudatusettepanek 131
Kriton Arsenis

Nõukogu seisukoht
Artikkel 7 – lõige 1 – punkt c

Nõukogu seisukoht Muudatusettepanek

c) võtta asjakohaseid meetmeid, kui 
ettevõtja ei kasuta tema nõuetekohase
hoolsuse süsteemi korrakohaselt, 
sealhulgas teavitada ettevõtjapoolse raske 
või korduva rikkumise korral pädevaid 
asutusi.

c) võtta asjakohaseid 
distsiplinaarmeetmeid mis tahes 
sertifitseeritud ettevõtja vastu, kes ei 
kasuta tema nõuetekohase hoolsuse 
süsteemi korrakohaselt; 
distsiplinaarmeetmete hulka kuulub 
pädevate riiklike asutuste teavitamine.

Or. en

Selgitus

Komisjoni esialgne sõnastus ja esimese lugemise muudatusettepanek 51.
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Muudatusettepanek 132
Paolo Bartolozzi

Nõukogu seisukoht
Artikkel 7 – lõige 2 – punkt c

Nõukogu seisukoht Muudatusettepanek

c) ta täidab oma ülesandeid nii, et 
hoitakse ära huvide konfliktid.

välja jäetud

Or. en

Muudatusettepanek 133
Judith A. Merkies

Nõukogu seisukoht
Artikkel 7 – lõige 4

Nõukogu seisukoht Muudatusettepanek

4. Pädevad asutused viivad korrapäraste 
ajavahemike järel läbi kontrolle, et teha 
kindlaks, kas pädevate asutuse
jurisdiktsiooni all tegutsevad 
järelevalveorganisatsioonid täidavad 
endiselt lõikes 1 sätestatud ülesandeid ning 
vastavad lõikes 2 sätestatud nõuetele.

4. Pädevad asutused viivad korrapäraste 
ajavahemike järel läbi kontrolle, 
sealhulgas kohapealseid kontrolle 
vastavalt aastaplaanile või lähtuvalt 
kolmandate poolte põhjendatud 
kahtlustest, et teha kindlaks, kas pädevate 
asutuste jurisdiktsiooni all tegutsevad 
järelevalveorganisatsioonid täidavad 
endiselt lõikes 1 sätestatud ülesandeid ning 
vastavad lõikes 2 sätestatud nõuetele. 
Kontrollidest tuleb teavitada komisjoni, 
kes vaatab need igal aastal läbi.
Kontrollide aruanded avaldatakse.

Or. en

Selgitus

Taastab peamiselt EP esimese lugemise versiooni. Selleks et parandada käesoleva seaduse 
tõhusust, on oluline, et kontrollid pole mitte lihtsalt laua taga tehtav harjutus. Läbipaistvuse 
ja teabele juurdepääsu tagamiseks peavad kontrolliaruanded olema üldsusele kättesaadavad. 
Pädevatel asutustel on määruse rakendamisel väga oluline roll. Seetõttu tuleks nende 
tegevuse raamistikku selgelt kirjeldada, et tagada ka rakendusmeetmete võrreldavus kogu 
ELis.



AM\814446ET.doc 43/67 PE440.145v02-00

ET

Muudatusettepanek 134
Kriton Arsenis

Nõukogu seisukoht
Artikkel 7 – lõige 4

Nõukogu seisukoht Muudatusettepanek

4. Pädevad asutused viivad korrapäraste 
ajavahemike järel läbi kontrolle, et teha 
kindlaks, kas pädevate asutuse 
jurisdiktsiooni all tegutsevad 
järelevalveorganisatsioonid täidavad 
endiselt lõikes 1 sätestatud ülesandeid ning 
vastavad lõikes 2 sätestatud nõuetele.

4. Pädevad asutused viivad korrapäraste 
ajavahemike järel või lähtuvalt 
kolmandate poolte põhjendatud 
kahtlustest läbi kontrolle, et teha kindlaks, 
kas pädevate asutuste jurisdiktsiooni all 
tegutsevad järelevalveorganisatsioonid 
täidavad endiselt lõikes 1 sätestatud 
ülesandeid ning vastavad lõikes 2 
sätestatud nõuetele. Kontrollide aruanded 
avaldatakse.

Or. en

Selgitus

EP esimese lugemise muudatusettepanek 54.

Muudatusettepanek 135
Gerben-Jan Gerbrandy

Nõukogu seisukoht
Artikkel 7 – lõige 6

Nõukogu seisukoht Muudatusettepanek

6. Pädev asutus või komisjon võib
tunnustuse tühistada, kui ta on kindlaks 
teinud, et järelevalveorganisatsioon ei täida 
enam lõikes 1 sätestatud ülesandeid või ei 
vasta enam lõikes 2 sätestatud nõuetele.
Pädev asutus või komisjon võib tühistada 
üksnes tunnustuse, mille ta ise on 
andnud. Enne tunnustuse tühistamist 
teavitab komisjon sellest asjaomaseid 
liikmesriike. Liikmesriigid teavitavad 
tunnustuse tühistamisest komisjoni.

6. Komisjon peatab või tühistab 
tunnustuse, kui ta on kindlaks teinud, et 
järelevalveorganisatsioon ei täida enam 
lõikes 1 sätestatud ülesandeid või ei vasta 
enam lõikes 2 sätestatud nõuetele. Enne
tunnustuse peatamist või tühistamist 
teavitab komisjon sellest asjaomaseid 
liikmesriike.
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Or. en

Selgitus

EP esimese lugemise muudatusettepanek 55, mis lisab valikuvõimaluse kahe valiku vahel –
peatamine või tühistamine (sõltuvalt rikkumise raskusest ning sellest, kas rikkumine on 
korduv) – see peaks tagama kooskõla järelevalveorganisatsioonide tsentraliseeritud 
tunnustamisega.

Muudatusettepanek 136
Cristina Gutiérrez-Cortines

Nõukogu seisukoht
Artikkel 9 – lõige 1

Nõukogu seisukoht Muudatusettepanek

1. Pädevad asutused viivad läbi kontrolle, 
et teha kindlaks, kas ettevõtjad täidavad 
artiklites 4 ja 5 sätestatud nõudeid.

1. Pädevad asutused viivad mõistliku aja 
tagant, vastavalt puidu ja puittoodete 
tarneahela keerukusele, pöörates 
seejuures erilist tähelepanu selle 
varajastele etappidele, läbi kontrolle, et 
teha kindlaks, kas ettevõtjad täidavad 
artiklites 4 ja 5 sätestatud nõudeid.

Or. fr

Selgitus

Süsteemi tulemuslikkust tuleb toetada asjakohase ja range kontrolliga, mida teostavad kõik 
liikmesriigid kohe pärast toodete turulelaskmist, pöörates erilist tähelepanu tarneahela 
varajastele etappidele.

Muudatusettepanek 137
Gaston Franco, Françoise Grossetête, Catherine Soullie

Nõukogu seisukoht
Artikkel 9 – lõige 1

Nõukogu seisukoht Muudatusettepanek

1. Pädevad asutused viivad läbi kontrolle, 
et teha kindlaks, kas ettevõtjad täidavad 
artiklites 4 ja 5 sätestatud nõudeid.

1. Pädevad asutused viivad riskianalüüsile 
tuginedes ja sobiva aja tagant läbi 
kontrolle, et teha kindlaks, kas ettevõtjad 
täidavad artiklites 4 ja 5 sätestatud 
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nõudeid.

Or. fr

Selgitus

Süsteemi tulemuslikkust tuleb toetada asjakohase ja range kontrolliga, mida teostavad kõik 
liikmesriigid kohe pärast toodete turulelaskmist.

Muudatusettepanek 138
Gaston Franco, Françoise Grossetête, Catherine Soullie

Nõukogu seisukoht
Artikkel 9 – lõige 1 a (uus)

Nõukogu seisukoht Muudatusettepanek

1 a. Kontrollid võivad muuhulgas hõlmata 
järgmist:
a) nõuetekohase hoolsuse süsteemi 
moodustavate meetmete ja menetluste 
uurimine;
b) nõuetekohase hoolsuse süsteemi 
asjakohast toimimist tõestavate 
dokumentide ja andmete uurimine;
c) pistelised kontrollid, sh vajaduse korral 
kohapealsed kontrollid.

Or. fr

Selgitus

Süsteemi tulemuslikkust tuleb toetada asjakohase ja range kontrolliga, mida teostavad kõik 
liikmesriigid kohe pärast toodete turulelaskmist.



PE440.145v02-00 46/67 AM\814446ET.doc

ET

Muudatusettepanek 139
Cristina Gutiérrez-Cortines

Nõukogu seisukoht
Artikkel 9 – lõige 1 a (uus)

Nõukogu seisukoht Muudatusettepanek

1 a. Kontrollid võivad muuhulgas hõlmata 
järgmist:
a) nõuetekohase hoolsuse süsteemi 
moodustavate meetmete ja menetluste 
uurimine;
b) nõuetekohase hoolsuse süsteemi 
asjakohast toimimist tõestavate 
dokumentide ja andmete uurimine;
c) pistelised kontrollid, sh vajaduse korral 
kohapealsed kontrollid.

Or. fr

Selgitus

Süsteemi tulemuslikkust tuleb toetada asjakohase ja range kontrolliga, mida teostavad kõik 
liikmesriigid kohe pärast toodete turulelaskmist, pöörates erilist tähelepanu tarneahela 
varajastele etappidele.

Muudatusettepanek 140
Cristina Gutiérrez-Cortines

Nõukogu seisukoht
Artikkel 9 – lõige 2

Nõukogu seisukoht Muudatusettepanek

2. Ettevõtjad annavad lõikes 1 osutatud 
kontrollide hõlbustamiseks igasugust 
vajalikku abi.

2. Ettevõtjad annavad lõikes 1 osutatud 
kontrollide hõlbustamiseks igasugust 
vajalikku abi, eelkõige tagavad 
juurdepääsu ruumidele ning
dokumentidele ja andmetele.

Or. fr
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Selgitus

Süsteemi tulemuslikkust tuleb toetada asjakohase ja range kontrolliga, mida teostavad kõik 
liikmesriigid kohe pärast toodete turulelaskmist, pöörates erilist tähelepanu tarneahela 
varajastele etappidele.

Muudatusettepanek 141
Gaston Franco, Françoise Grossetête, Catherine Soullie

Nõukogu seisukoht
Artikkel 9 – lõige 2

Nõukogu seisukoht Muudatusettepanek

2. Ettevõtjad annavad lõikes 1 osutatud 
kontrollide hõlbustamiseks igasugust 
vajalikku abi.

2. Ettevõtjad annavad lõikes 1 osutatud 
kontrollide hõlbustamiseks igasugust 
vajalikku abi, eelkõige tagavad 
juurdepääsu ruumidele ning
dokumentidele ja andmetele.

Or. fr

Selgitus

Süsteemi tulemuslikkust tuleb toetada asjakohase ja range kontrolliga, mida teostavad kõik 
liikmesriigid kohe pärast toodete turulelaskmist.

Muudatusettepanek 142
Cristina Gutiérrez-Cortines

Nõukogu seisukoht
Artikkel 9 – lõige 3

Nõukogu seisukoht Muudatusettepanek

3. Kui lõikes 1 osutatud kontrollide 
tulemusel avastatakse puudusi, võivad 
pädevad asutused anda välja teate selle 
kohta, et ettevõtja peab võtma 
parandusmeetmeid. Selliste 
parandusmeetmete võtmata jätmise korral 
võidakse määrata karistusi kooskõlas 
artikliga 17.

3. Kui lõikes 1 osutatud kontrollide 
tulemusel avastatakse puudusi, näiteks et 
kasutatakse mittetäielikku või ebatõhusat 
nõuetekohase hoolsuse süsteemi, et 
võimalikult vähendada ohtu, et siseturule 
lastakse ebaseaduslikult ülestöötatud 
puitu ja sellisest puidust valmistatud 
puittooteid, siis võivad pädevad asutused 
anda välja teate selle kohta, et ettevõtja 
peab võtma parandusmeetmeid. Selliste 
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parandusmeetmete võtmata jätmise korral 
võidakse määrata karistusi kooskõlas 
artikliga 17.

Or. fr

Selgitus

Süsteemi tulemuslikkust tuleb toetada asjakohase ja range kontrolliga, mida teostavad kõik 
liikmesriigid kohe pärast toodete turulelaskmist, pöörates erilist tähelepanu tarneahela 
varajastele etappidele.

Muudatusettepanek 143
Gaston Franco, Françoise Grossetête, Catherine Soullie

Nõukogu seisukoht
Artikkel 9 – lõige 3

Nõukogu seisukoht Muudatusettepanek

3. Kui lõikes 1 osutatud kontrollide 
tulemusel avastatakse puudusi, võivad 
pädevad asutused anda välja teate selle 
kohta, et ettevõtja peab võtma 
parandusmeetmeid. Selliste 
parandusmeetmete võtmata jätmise korral 
võidakse määrata karistusi kooskõlas 
artikliga 17.

3. Kui lõikes 1 osutatud kontrollide 
tulemusel avastatakse puudusi, näiteks et 
kasutatakse mittetäielikku või ebatõhusat 
nõuetekohase hoolsuse süsteemi, et
võimalikult vähendada ohtu, et siseturule 
lastakse ebaseaduslikult ülestöötatud 
puitu ja sellisest puidust valmistatud 
puittooteid, siis võivad pädevad asutused 
anda välja teate selle kohta, et ettevõtja 
peab võtma parandusmeetmeid. Selliste 
parandusmeetmete võtmata jätmise korral 
võidakse määrata karistusi kooskõlas 
artikliga 17.

Or. fr

Selgitus

Süsteemi tulemuslikkust tuleb toetada asjakohase ja range kontrolliga, mida teostavad kõik 
liikmesriigid kohe pärast toodete turulelaskmist.
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Muudatusettepanek 144
Elena Oana Antonescu

Nõukogu seisukoht
Artikkel 9 – lõige 3

Nõukogu seisukoht Muudatusettepanek

3. Kui lõikes 1 osutatud kontrollide 
tulemusel avastatakse puudusi, võivad 
pädevad asutused anda välja teate selle 
kohta, et ettevõtja peab võtma 
parandusmeetmeid. Selliste 
parandusmeetmete võtmata jätmise korral 
võidakse määrata karistusi kooskõlas 
artikliga 17.

3. Kui lõikes 1 osutatud kontrollide 
tulemusel avastatakse puudusi, võivad 
pädevad asutused anda välja teate selle 
kohta, et ettevõtja peab võtma 
parandusmeetmeid. Selliste 
parandusmeetmete võtmata jätmise korral 
võidakse määrata karistusi kooskõlas 
artikliga 17. Kui pädev asutus leiab, et 
ettevõtja ei ole rakendanud nõuetekohase 
hoolsuse süsteemi, loetakse, et vastutav 
järelevalveasutus ei ole täitnud oma 
ülesandeid vastavalt käesoleva määruse 
artikli 7 lõike 1 punktidele a, b ja c, mille 
tagajärjel võidakse asutuse tunnustus 
kooskõlas artikli 7 lõikega 6 tühistada. 

Or. en

Selgitus

Kui pädev asutus leiab, et ettevõtja ei ole rakendanud nõuetekohase hoolsuse süsteemi, 
tähendab see, et ka järelevalveorganisatsioon ei ole täitnud oma artikli 7 punktidest a, b ja c 
tulenevaid kohustusi.

Muudatusettepanek 145
Judith A. Merkies

Nõukogu seisukoht
Artikkel 9 – lõige 3 a (uus)

Nõukogu seisukoht Muudatusettepanek

3 a. Kontrollid võivad muu hulgas 
hõlmata:
a) nõuetekohase hoolsuse süsteemi, 
sealhulgas riskianalüüsi ja riskide 
vähendamise menetlusi;
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b) süsteemi ja korra nõuetekohast 
toimimist näitavate dokumentide ja 
registrite kontrollimist;
c) kohapealset kontrolli, sealhulgas 
kohapeal teostatavaid auditeid.
Komisjon kontrollib, kuidas liikmesriigid 
neid kohustusi täidavad.

Or. en

Selgitus

Oluline on, et liikmesriigid teeksid koostööd ja koordineeriksid võimalikult suures ulatuses 
oma kontrolli- ja inspekteerimistegevusi. Komisjon peaks sellele koostööle kaasa aitama. 
Lõpuks peab käesoleva määruse rakendamine olema paindlik kohaldatavate mehhanismide 
suhtes ning avatud uutele tehnoloogiatele, mis suurendaks tulevikus kontrollide täpsust.

Muudatusettepanek 146
Judith A. Merkies

Nõukogu seisukoht
Artikkel 9 – lõige 3 b (uus)

Nõukogu seisukoht Muudatusettepanek

3 b. Ettevõtjate üle tulemusliku kontrolli 
tagamiseks võib komisjon vastu võtta 
lõikes 3 a osutatud kontrollide laadi ja 
sagedust reguleerivad täpsed eeskirjad.
Käesolevas lõikes osutatud delegeeritud 
õigusaktide suhtes kohaldatakse artiklites 
13, 14 ja 15 sätestatud menetlust.

Or. en

Selgitus

Oluline on, et liikmesriigid teeksid koostööd ja koordineeriksid võimalikult suures ulatuses 
oma kontrolli- ja inspekteerimistegevusi. Komisjon peaks sellele koostööle kaasa aitama. 
Lõpuks peab käesoleva määruse rakendamine olema paindlik kohaldatavate mehhanismide 
suhtes ning avatud uutele tehnoloogiatele, mis suurendaks tulevikus kontrollide täpsust.
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Muudatusettepanek 147
Judith A. Merkies

Nõukogu seisukoht
Artikkel 9 – lõige 3 c (uus)

Nõukogu seisukoht Muudatusettepanek

3 c. Asjakohaste tehnoloogiate 
kättesaadavaks muutumisel võivad 
inspektorid neid kasutada.

Or. en

Selgitus

Oluline on, et liikmesriigid teeksid koostööd ja koordineeriksid võimalikult suures ulatuses 
oma kontrolli- ja inspekteerimistegevusi. Komisjon peaks sellele koostööle kaasa aitama. 
Lõpuks peab käesoleva määruse rakendamine olema paindlik kohaldatavate mehhanismide 
suhtes ning avatud uutele tehnoloogiatele, mis suurendaks tulevikus kontrollide täpsust.

Muudatusettepanek 148
Kriton Arsenis

Nõukogu seisukoht
Artikkel 11 – lõige 1

Nõukogu seisukoht Muudatusettepanek

1. Pädevad asutused teevad omavahel, 
kolmandate riikide haldusasutustega ja 
komisjoniga koostööd, et tagada käesoleva 
määruse nõuete täitmine.

1. Pädevad asutused teevad omavahel, 
riikliku haldussüsteemi teiste organite, 
kolmandate riikide haldusasutustega ja 
komisjoniga koostööd, et tagada käesoleva 
määruse nõuete täitmine.

Or. en

Selgitus

Ebaseadusliku metsaraie probleemi mitmetahulisus eeldab ka koostööd riikliku 
haldussüsteemi eri osapoolte vahel. Seda aspekti tuleks määruses selgelt väljendada.
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Muudatusettepanek 149
Gaston Franco, Françoise Grossetête, Catherine Soullie, Cristina Gutiérrez-Cortines

Nõukogu seisukoht
Artikkel 11 a (uus)

Nõukogu seisukoht Muudatusettepanek

Artikkel 11 a
Nõuanderühm

1. Luuakse nõuanderühm, mis koosneb 
huvitatud sidusrühmade esindajatest, 
kaasa arvatud metsatööstuse esindajad, 
metsaomanikud, puiduga kauplejad, 
valitsusvälised organisatsioonid ja 
tarbijaühendused, ning mida juhib 
komisjoni esindaja.
2. Nõuanderühma koosolekutel võivad 
osaleda liikmesriikide ja Euroopa 
Parlamendi esindajad.
3. Enne käesolevast määrusest tulenevate 
otsuste tegemist konsulteerib komisjon 
nõuanderühmaga.

Or. fr

Selgitus

Eesmärk on anda ametlik alus konsultatsioonidele, mis on seni toimunud kahepoolselt ja 
mitteametlikult.

Muudatusettepanek 150
Kriton Arsenis, Jo Leinen

Nõukogu seisukoht
Artikkel 11 a (uus)

Nõukogu seisukoht Muudatusettepanek

Artikkel 11a
Tehniline abi, suunised ja teabevahetus

1. Pädevad asutused peavad komisjoni 
toel pakkuma ettevõtjatele tehnilist ja 
muud abi ning suuniseid, võtted arvesse 
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väikeste ja keskmise suurusega ettevõtete 
olukorda, et soodustada käesoleva 
direktiivi nõuetele vastavust, eelkõige 
seoses nõuetekohase hoolsuse süsteemi 
rakendamisega vastavalt artiklile 5.
2. Pädevad asutused edendavad komisjoni 
toel teabevahetust parimate tavade kohta 
käeoleva määruse rakendamisel ja soovi 
korral sellise teabe kättesaadavaks 
tegemist ettevõtjatele.
3. Pädevad asutused ja komisjon haldavad 
ja levitavad teavet ebaseadusliku 
metsaraie ja sellega seotud kaubanduse 
kohta, aidates ettevõtjatel hinnata 
süsteemset riski, nagu on sätestatud 
artikli 5 lõike 1 punktis b.
4. Sellise teabe levitamise korral tagavad 
liikmesriigid ärihuvide austamise ning 
selliste isikuandmete konfidentsiaalsuse, 
mis on saanud või saavad neile teatavaks 
riikliku ja liidu õigusaktide kohaselt.
5. Abi tuleb anda viisil, mis väldib 
pädevate asutuste ülesannete 
ohtuseadmist, ning säilitab nende 
sõltumatuse määruse rakendamisel.

Or. en

Selgitus

See lähenemisviis sätestab raamistiku halduskoormuse vähendamiseks, võttes arvesse väikeste 
ja keskmise suurusega ettevõtjate olukorda, pakkudes neile tehnilist abi ja tagades teabe, 
sealhulgas parimate tavade levitamise.

Muudatusettepanek 151
Kriton Arsenis

Nõukogu seisukoht
Artikkel 12 – lõik 1

Nõukogu seisukoht Muudatusettepanek

Selleks, et võtta arvesse käesoleva määruse 
rakendamisel omandatud kogemusi, 
eelkõige artikli 18 lõikes 3 osutatud 

Selleks, et võtta arvesse käesoleva määruse 
rakendamisel omandatud kogemusi, 
eelkõige artikli 18 lõikes 3 osutatud 
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aruandluse abil saadud kogemusi, ja 
arenguid asjaomase puidu ja puittoodete 
tehniliste näitajate, lõppkasutuste ja 
tootmisprotsesside alal, võib komisjoni 
võtta ELi toimimise lepingu artiklis 290 
sätestatud korras vastu delegeeritud 
õigusakte lisas sätestatud puidu ja 
puittoodete nimekirja muutmiseks ja 
täiendamiseks. Kõnealused õigusaktid ei 
tohi tekitada ettevõtjate jaoks 
ebaproportsionaalselt suurt 
halduskoormust. Nimetatud delegeeritud 
õigusaktide vastuvõtmisel toimib komisjon 
vastavalt käesoleva määruse sätetele.

aruandluse ja artiklis 11 a1 osutatud 
teabevahetuse abil saadud kogemusi ja 
arenguid asjaomase puidu ja puittoodete 
tehniliste näitajate, lõppkasutuste ja 
tootmisprotsesside alal, võib komisjoni 
võtta ELi toimimise lepingu artiklis 290 
sätestatud korras vastu delegeeritud 
õigusakte lisas sätestatud puidu ja 
puittoodete nimekirja muutmiseks ja 
täiendamiseks. Nimetatud delegeeritud 
õigusaktide vastuvõtmisel toimib komisjon 
vastavalt käesoleva määruse sätetele.

_________________
1Artikkel 11 a (uus)
1. Pädevad asutused peavad komisjoni 
toel pakkuma ettevõtjatele tehnilist abi ja 
suuniseid, võttes arvesse väikeste ja 
keskmise suurusega ettevõtete olukorda, 
et soodustada käesoleva direktiivi 
nõuetele vastavust, eelkõige seoses 
nõuetekohase hoolsuse süsteemi 
rakendamisega vastavalt artiklile 5.
2. Pädevad asutused edendavad komisjoni 
toel teabevahetust parimate tavade kohta 
käeoleva määruse rakendamisel ja sellise 
teabe soovi korral kättesaadavaks tegemist 
ettevõtetele, eriti väikestele ja keskmise 
suurusega ettevõtetele.
3. Pädevad asutused ja komisjon haldavad 
ja levitavad teavet ebaseadusliku 
metsaraie ja sellega seotud kaubanduse 
kohta, aidates ettevõtjatel hinnata 
süsteemset riski, nagu on sätestatud 
artikli 5 lõike 1 punktis b.
4. Sellise teabe levitamise korral tagavad 
liikmesriigid ärihuvide austamise ning 
selliste isikuandmete konfidentsiaalsuse, 
mis on saanud või saavad neile teatavaks 
riikliku ja ühenduse õigusaktide kohaselt.
5. Abi tuleb anda viisil, mis väldib 
pädevate asutuste ülesannete 
ohtuseadmist, ning säilitab nende 
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sõltumatuse määruse rakendamisel.

Or. en

Selgitus

EP esimese lugemise muudatusettepanek 68, milles võetakse arvesse uut artiklit 11 a UUS. 

Muudatusettepanek 152
Kriton Arsenis

Nõukogu seisukoht
Artikkel 13 – lõige 1

Nõukogu seisukoht Muudatusettepanek

1. Komisjonile antakse õigus võtta vastu 
artikli 5 lõikes 3, artikli 7 lõikes 7 ja 
artiklis 12 osutatud delegeeritud õigusakte 
seitsmeks aastaks alates käesoleva 
direktiivi jõustumisest. Komisjon esitab 
delegeeritud volituste kohta aruande 
hiljemalt kolm kuud enne, kui möödub 
kolm aastat käesoleva määruse 
kohaldamiskuupäevast. Volituste 
delegeerimist uuendatakse automaatselt 
samaks ajavahemikuks, välja arvatud juhul, 
kui Euroopa Parlament või nõukogu selle 
kooskõlas artikliga 14 tagasi võta. 

1. Komisjonile antakse õigus võtta vastu 
artikli 2 punktis g, artikli 5 lõikes 3, artikli 
7 lõikes 7 ja artiklis 12 osutatud 
delegeeritud õigusakte seitsmeks aastaks 
alates käesoleva direktiivi jõustumisest. 
Komisjon esitab delegeeritud volituste 
kohta aruande hiljemalt kolm kuud enne, 
kui möödub kolm aastat käesoleva määruse 
kohaldamiskuupäevast. Volituste 
delegeerimist uuendatakse automaatselt 
samaks ajavahemikuks, välja arvatud juhul, 
kui Euroopa Parlament või nõukogu selle 
kooskõlas artikliga 14 tagasi ei võta.

Or. en

Selgitus

Delegeerimine sisaldab ka kohaldatava õiguse määratlemist.

Muudatusettepanek 153
Kriton Arsenis

Nõukogu seisukoht
Artikkel 14 – lõige 1

Nõukogu seisukoht Muudatusettepanek

1. Euroopa Parlament või nõukogu võivad 1. Euroopa Parlament või nõukogu võivad 
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artikli 5 lõikes 3, artikli 6 lõikes 7 ja 
artiklis 12 osutatud volituste delegeerimise 
tagasi võtta.

artikli 2 punktis g, artikli 5 lõikes 3, artikli 
6 lõikes 7 ja artiklis 12 osutatud volituste 
delegeerimise tagasi võtta.

Or. en

Selgitus

Delegeerimine sisaldab ka kohaldatava õiguse määratlemist.

Muudatusettepanek 154
Gaston Franco, Françoise Grossetête, Catherine Soullie, Cristina Gutiérrez-Cortines

Nõukogu seisukoht
Artikkel 17

Nõukogu seisukoht Muudatusettepanek

Liikmesriigid kehtestavad käesoleva 
määruse sätete rikkumise puhul 
kohaldatavad karistused ning võtavad kõik 
vajalikud meetmed tagamaks, et neid 
karistusi rakendatakse. Karistused peavad 
olema tõhusad, proportsionaalsed ja 
hoiatavad. Liikmesriigid teevad kõnealused 
sätted komisjonile teatavaks ja teatavad 
viivitamata nende edaspidistest 
muudatustest.

a) Liikmesriigid kehtestavad käesoleva 
määruse sätete rikkumise puhul 
kohaldatavad karistused ning võtavad kõik 
vajalikud meetmed tagamaks, et neid 
karistusi rakendatakse.

b) Karistused peavad olema tõhusad, 
proportsionaalsed ja hoiatavad ning võivad 
muuhulgas hõlmata järgmist:
i) trahvid, mille suurus on 
proportsionaalne tekitatud 
keskkonnakahjuga, asjaomase puidu ja 
puittoodete väärtusega ja rikkumise tõttu 
saamata jäänud maksude ning 
põhjustatud majandusliku kahjuga; 
trahvide suurus arvutatakse nii, et oleks 
tagatud vastutajate tulemuslik 
ilmajätmine tõsiste rikkumistega saadud 
majanduslikust kasust, ilma et see piiraks 
seaduslikku õigust kutsealal tegutseda; 
korduvate tõsiste rikkumiste korral 
suurendatakse trahve järkjärgult;
ii) asjaomase puidu ja puittoodete 
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konfiskeerimine;
iii) kauplemisloa kohene peatamine. 
c) Liikmesriigid teevad kõnealused sätted 
komisjonile teatavaks ja teatavad 
viivitamata nende edaspidistest 
muudatustest.

Or. fr

Selgitus

Kusagil Euroopas ei tohi olla nõrku kohti. Määrusesse tuleb lisada sätted range, hoiatava ja 
ühtse karistusrežiimi kohta ELis, analoogiliselt sellega, mis on sätestatud nõukogu määruses 
(EÜ) nr 1005/2008 ebaseadusliku kalapüügi kohta, mis võeti vastu ühehäälselt.

Muudatusettepanek 155
Anja Weisgerber

Nõukogu seisukoht
Artikkel 17

Nõukogu seisukoht Muudatusettepanek

Liikmesriigid kehtestavad käesoleva 
määruse sätete rikkumise puhul 
kohaldatavad karistused ning võtavad kõik 
vajalikud meetmed tagamaks, et neid 
karistusi rakendatakse. Karistused peavad 
olema tõhusad, proportsionaalsed ja 
hoiatavad. Liikmesriigid teevad kõnealused 
sätted komisjonile teatavaks ja teatavad 
viivitamata nende edaspidistest 
muudatustest.

Liikmesriigid kehtestavad käesoleva 
määruse sätete rikkumise puhul 
kohaldatavad karistused ning võtavad kõik 
vajalikud meetmed tagamaks, et neid 
karistusi kiiresti rakendatakse. Karistused 
peavad olema tõhusad, proportsionaalsed ja 
hoiatavad. Sobivate vahenditena võivad 
liikmesriikide seadusandluse ja pädevuste 
raames kõne alla tulla rahalised nõuded, 
puidu konfiskeerimine ja siseturul 
kauplemise loa äravõtmine. Pädevate 
asutuste võetavad esialgsed meetmed 
peavad olema kohased vastava rikkumise 
jätkamise takistamiseks. Liikmesriigid 
teevad kõnealused sätted komisjonile 
teatavaks ja teatavad viivitamata nende 
edaspidistest muudatustest.

Or. de
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Selgitus

Resolutsiooni eesmärkide tõhus rakendamine eeldab karistussätete kiiret kasutuselevõttu. 
Karistussätete puhul on liikmesriikide ülesanne kujundada karistused liikmesriikide 
seadusandluse ja pädevuste raames (subsidiaarsus) toimivaks ja tõhusaks. 

Muudatusettepanek 156
Judith A. Merkies

Nõukogu seisukoht
Artikkel 18 – lõige 3

Nõukogu seisukoht Muudatusettepanek

3. Komisjon vaatab käesoleva määruse 
toimimise läbi hiljemalt ... ning seejärel 
iga kuue aasta järel, lähtudes aruannetest ja 
käesoleva määruse kohaldamisel saadud 
kogemustest, eelkõige seoses haldusalaste 
tagajärgedega väikeste ja keskmise 
suurusega ettevõtjatele ning hõlmatavate 
toodetega. Vajaduse korral lisatakse 
aruannetele asjakohased õigusloomealased 
ettepanekud.

3. Komisjon vaatab käesoleva määruse 
toimimise läbi hiljemalt ...* ning seejärel 
iga kuue aasta järel, lähtudes aruannetest ja 
käesoleva määruse kohaldamisel saadud 
kogemustest seoses ebaseaduslikult 
ülestöötatud puidu või puittoodete 
turulelaskmise või siseturul 
kättesaadavaks tegemise vältimisega. Eriti 
tuleb arvesse võtta järgmist:

– haldusalased tagajärjed väikestele ja 
keskmise suurusega ettevõtjatele ning 
hõlmatavatele toodetele; ning
– selle panus metsade hävitamise ja nende 
seisundi halvenemise peatamise ning 
sellega seotud süsihappegaasiheite ja 
ülemaailmse bioloogilise mitmekesisuse 
kadumise eesmärkidesse, säästva 
majanduskasvu edendamisse, säästvasse 
inimarengusse ning pärisrahvaste ja 
kohalike metsakogukondade austamisse, 
ELi rahvusvaheliste kohustuste täitmisse.
Vajaduse korral lisatakse aruannetele 
asjakohased õigusloomealased 
ettepanekud.

_____________

* Väljaannete talitus: palun sisestada kuupäev: 
36+30 kuud pärast käesoleva määruse jõustumist

_______________

* Väljaannete talitus: palun sisestada kuupäev: 
36+12 kuud pärast käesoleva määruse jõustumist

                                               
 Väljaannete talitus: palun sisestada kuupäev: 36+30 kuud pärast käesoleva määruse jõustumist.



AM\814446ET.doc 59/67 PE440.145v02-00

ET

Or. en

Selgitus

During the review process the Commission should equally assess the negative and positive 
effects of the Regulation and address economic, social and environmental aspects in a 
balanced manner. The report of the Commission should not be limited to an assessment of the 
economic impacts and administrative consequences on SMEs and to whether certain 
categories of products should be removed from the scope of the Regulation. The analysis 
should be extended to evaluate the potential benefits of the Regulation from an economic,
social and environmental punkt of view (i.e. its contribution to the objectives of stopping 
deforestation and forest degradation and related carbon emissions and biodiversity loss 
globally, promoting sustainable economic growth, sustainable human development and 
respect for indigenous and local forest communities).

Muudatusettepanek 157
Holger Krahmer, Marit Paulsen

Nõukogu seisukoht
Artikkel 18 – lõige 3

Nõukogu seisukoht Muudatusettepanek

3. Komisjon vaatab käesoleva määruse 
toimimise läbi hiljemalt ...* ning seejärel 
iga kuue aasta järel, lähtudes aruannetest ja 
käesoleva määruse kohaldamisel saadud 
kogemustest, eelkõige seoses haldusalaste 
tagajärgedega väikeste ja keskmise 
suurusega ettevõtjatele ning hõlmatavate 
toodetega. Vajaduse korral lisatakse 
aruannetele asjakohased õigusloomealased 
ettepanekud.

3. Komisjon vaatab käesoleva määruse 
toimimise läbi hiljemalt ...* ning seejärel 
iga kuue aasta järel, lähtudes aruannetest ja 
käesoleva määruse kohaldamisel saadud 
kogemustest seoses ebaseaduslikult 
ülestöötatud puidu või puittoodete 
turulelaskmise vältimisega. Eriti tuleb 
arvestada haldusalaste tagajärgedega 
väikeste ja keskmise suurusega 
ettevõtjatele ning hõlmatavate toodetega. 
Vajaduse korral lisatakse aruannetele 
asjakohased õigusloomealased 
ettepanekud.

_______________

* Väljaannete talitus: palun sisestada kuupäev: 
36+30 kuud pärast käesoleva määruse jõustumist

_______________

* Väljaannete talitus: palun sisestada kuupäev: 
36+12 kuud pärast käesoleva määruse jõustumist

Or. en

Selgitus

Termin „siseturul kättesaadavaks tegemine“, mille kohta tegi ettepaneku raportöör 
[Muudatusettepanek 68], on liiga laiatähenduslik ja tekitab õiguslikku ebaselgust. Termin 
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„turule laskmine“ on määratletud ja kasutusel ühenduse õigustikus, kuid „kättesaadavaks 
tegemine“ ei ole. „Kättesaadavaks tegemine“ võib tähendada kõiki järelevalveahelas olevaid 
ettevõtjaid alates väikepõllumajandustootjast kuni kohaliku mööblimüüjani.

Muudatusettepanek 158
Kartika Tamara Liotard

Nõukogu seisukoht
Artikkel 19 – lõik 2

Nõukogu seisukoht Muudatusettepanek

Seda kohaldatakse alates ....*. Artikli 5 
lõiget 2, artikli 6 lõiget 1 ning artikli 7 
lõikeid 7 ja 8 kohaldatakse siiski alates 
käesoleva määruse jõustumisest.

Seda kohaldatakse alates ....*. Artikli 3 
lõiget 1, artikli 6 lõiget 1 ning artikli 7 
lõikeid 7 ja 8 kohaldatakse siiski alates 
käesoleva määruse jõustumisest.

____________

* Väljaannete talitus: palun sisestada kuupäev: 30
kuud pärast käesoleva määruse jõustumist

______________

* Väljaannete talitus: palun sisestada kuupäev: 12
kuud pärast käesoleva määruse jõustumist

Or. en

Selgitus

According the Commission, it will take approximately 18 months to adopt delegated acts for 
implementation of the due-diligence system. It is not unreasonable to require those delegated 
acts to be adopted sooner, within a period of 12 months, to provide guidance to the operators 
and to entities candidate to become monitoring organisations. This is particularly reasonable 
given the additional time the regulation is under legislative consideration. Knowing that the 
accreditation of monitoring organisations will take another six months after the publication of 
the implementing measures, the application of the regulation will only be fully effective 18 
months after its entry into force. The overriding prohibition (article 3(1)), however, should 
have more immediate application since it is not dependent on delegated acts.

Muudatusettepanek 159
Gaston Franco, Françoise Grossetête, Catherine Soullie, Cristina Gutiérrez-Cortines

Nõukogu seisukoht
Lisa – taane 2 a (uus)

Nõukogu seisukoht Muudatusettepanek

– 4404 vitsapuit; lõhestatud teibad; pikuti 
saagimata vaiad, tulbad ja aiateibad, 
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teritatud otstega; puittoorikud 
jalutuskeppide, vihmavarju- ja 
tööriistakäepidemete valmistamiseks, 
jämedalt tahutud, kuid treimata, 
painutamata ja muul viisil töötlemata; 
puitlaastud jms;

Or. fr

Selgitus

Määruse reguleerimisala peab, niipalju kui võimalik, sisaldama kõiki puidutooteid. 
Igasugune väljajätmine tähendab potentsiaalset seaduseauku ja sektorisisese ebavõrdsuse 
allikat.

Muudatusettepanek 160
Kriton Arsenis

Nõukogu seisukoht
Lisa – taane 2 a (uus)

Nõukogu seisukoht Muudatusettepanek

– 4404 vitsapuit; lõhestatud teibad, pikuti 
saagimata vaiad, tulbad ja aiateibad, 
teritatud otstega; puittoorikud 
jalutuskeppide, vihmavarju- ja 
tööriistakäepidemete valmistamiseks, 
jämedalt tahutud, kuid treimata, 
painutamata ja muul viisil töötlemata; 
puitlaastud jms;

Or. en

Selgitus

Määrus peaks kohalduma võimalikult paljudele puittoodete kategooriatele, et vältida 
kõrvalehiilimise võimaluste ja ebaausa konkurentsi teket. Kodifitseerimine põhineb nõukogu 
määruse (EMÜ) nr 2658/87 I lisas sätestatud koondnomenklatuuril.
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Muudatusettepanek 161
Gaston Franco, Françoise Grossetête, Catherine Soullie, Cristina Gutiérrez-Cortines

Nõukogu seisukoht
Lisa – taane 2 b (uus)

Nõukogu seisukoht Muudatusettepanek

– 4405 00 00 puitvill, puidujahu;

Or. fr

Selgitus

Määruse reguleerimisala peab, niipalju kui võimalik, sisaldama kõiki puidutooteid. 
Igasugune väljajätmine tähendab potentsiaalset seaduseauku ja sektorisisese ebavõrdsuse 
allikat.

Muudatusettepanek 162
Kriton Arsenis

Nõukogu seisukoht
Lisa – taane 2 b (uus)

Nõukogu seisukoht Muudatusettepanek

– 4405 00 00 puitvill; puidujahu;

Or. en

Selgitus

Määrus peaks kohalduma võimalikult paljudele puittoodete kategooriatele, et vältida 
kõrvalehiilimise võimaluste ja ebaausa konkurentsi teket. Kodifitseerimine põhineb nõukogu 
määruse (EMÜ) nr 2658/87 I lisas sätestatud koondnomenklatuuril.

Muudatusettepanek 163
Gaston Franco, Françoise Grossetête, Catherine Soullie, Cristina Gutiérrez-Cortines

Nõukogu seisukoht
Lisa – taane 13 a (uus)

Nõukogu seisukoht Muudatusettepanek

– 4417 puidust tööriistad, tööriistade 
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korpused ja käepidemed, pintslite ja 
harjade puitosad ja -käepidemed; puidust 
saapa- ja kingaliistud ning -toed;

Or. fr

Selgitus

Määruse reguleerimisala peab, niipalju kui võimalik, sisaldama kõiki puidutooteid. 
Igasugune väljajätmine tähendab potentsiaalset seaduseauku ja sektorisisese ebavõrdsuse 
allikat.

Muudatusettepanek 164
Kriton Arsenis

Nõukogu seisukoht
Lisa – taane 13 a (uus)

Nõukogu seisukoht Muudatusettepanek

– 4417 00 00 puidust tööriistad, nende 
korpused ja käepidemed, pintslite ja 
harjade puitosad ja -käepidemed, puidust 
saapa- ja kingaliistud ning -toed;

Or. en

Selgitus

Määrus peaks kohalduma võimalikult paljudele puittoodete kategooriatele, et vältida 
kõrvalehiilimise võimaluste ja ebaausa konkurentsi teket. Kodifitseerimine põhineb nõukogu 
määruse (EMÜ) nr 2658/87 I lisas sätestatud koondnomenklatuuril.

Muudatusettepanek 165
Gaston Franco, Françoise Grossetête, Catherine Soullie, Cristina Gutiérrez-Cortines

Nõukogu seisukoht
Lisa – taane 14 a (uus)

Nõukogu seisukoht Muudatusettepanek

– 4419 00 puidust lauanõud ja 
köögitarbed;
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Or. fr

Selgitus

Määruse reguleerimisala peab, niipalju kui võimalik, sisaldama kõiki puidutooteid. 
Igasugune väljajätmine tähendab potentsiaalset seaduseauku ja sektorisisese ebavõrdsuse 
allikat.

Muudatusettepanek 166
Kriton Arsenis

Nõukogu seisukoht
Lisa – taane 14 a (uus)

Nõukogu seisukoht Muudatusettepanek

– 4419 00 puidust lauanõud ja 
kööginõud;

Or. en

Selgitus

Määrus peaks kohalduma võimalikult paljudele puittoodete kategooriatele, et vältida 
kõrvalehiilimise võimaluste ja ebaausa konkurentsi teket. Kodifitseerimine põhineb nõukogu 
määruse (EMÜ) nr 2658/87 I lisas sätestatud koondnomenklatuuril.

Muudatusettepanek 167
Gaston Franco, Françoise Grossetête, Catherine Soullie, Cristina Gutiérrez-Cortines

Nõukogu seisukoht
Lisa – taane 14 b (uus)

Nõukogu seisukoht Muudatusettepanek

– 4420 puitmarketrii ja -intarsia; 
puitlaekad ja -kastikesed juveeltoodete, 
terariistade jms hoidmiseks; puidust 
kujukesed jm dekoratiivesemed; puidust 
mööbliesemed, mis ei kuulu gruppi 94;

Or. fr
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Selgitus

Määruse reguleerimisala peab, niipalju kui võimalik, sisaldama kõiki puidutooteid. 
Igasugune väljajätmine tähendab potentsiaalset seaduseauku ja sektorisisese ebavõrdsuse 
allikat.

Muudatusettepanek 168
Kriton Arsenis

Nõukogu seisukoht
Lisa – taane 14 b (uus)

Nõukogu seisukoht Muudatusettepanek

– 4420 puitmarketrii ja intarsia; 
puitlaekad ja -kastikesed juveeltoodete, 
terariistade jms hoidmiseks; puidust 
kujukesed jm dekoratiivesemed; puidust 
mööbliesemed, mis ei kuulu gruppi 94;

Or. en

Selgitus

Määrus peaks kohalduma võimalikult paljudele puittoodete kategooriatele, et vältida 
kõrvalehiilimise võimaluste ja ebaausa konkurentsi teket. Kodifitseerimine põhineb nõukogu 
määruse (EMÜ) nr 2658/87 I lisas sätestatud koondnomenklatuuril.

Muudatusettepanek 169
Gaston Franco, Françoise Grossetête, Catherine Soullie, Cristina Gutiérrez-Cortines

Nõukogu seisukoht
Lisa – taane 14 c (uus)

Nõukogu seisukoht Muudatusettepanek

– 4421 muud puittooted (riidepuud jne);

Or. fr

Selgitus

Määruse reguleerimisala peab, niipalju kui võimalik, sisaldama kõiki puidutooteid. 
Igasugune väljajätmine tähendab potentsiaalset seaduseauku ja sektorisisese ebavõrdsuse 
allikat.
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Muudatusettepanek 170
Kriton Arsenis

Nõukogu seisukoht
Lisa – taane 14 c (uus)

Nõukogu seisukoht Muudatusettepanek

– 4421 muud puittooted (riidepuud jms);

Or. en

Selgitus

Määrus peaks kohalduma võimalikult paljudele puittoodete kategooriatele, et vältida 
kõrvalehiilimise võimaluste ja ebaausa konkurentsi teket. Kodifitseerimine põhineb nõukogu 
määruse (EMÜ) nr 2658/87 I lisas sätestatud koondnomenklatuuril.

Muudatusettepanek 171
Gaston Franco, Françoise Grossetête, Catherine Soullie, Cristina Gutiérrez-Cortines

Nõukogu seisukoht
Lisa – taane 15

Nõukogu seisukoht Muudatusettepanek

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

– 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

Määruse reguleerimisala peab, niipalju kui võimalik, sisaldama kõiki puidutooteid. 
Igasugune väljajätmine tähendab potentsiaalset seaduseauku ja sektorisisese ebavõrdsuse 
allikat.
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Muudatusettepanek 172
Gaston Franco, Françoise Grossetête, Catherine Soullie, Cristina Gutiérrez-Cortines

Nõukogu seisukoht
Lisa – taane 16

Nõukogu seisukoht Muudatusettepanek

– 9403 30, 9403 40, 9403 50 00, 9403 60 ja 
9403 90 30 alla kuuluv puitmööbel;

– 9401 61 00, 9401 69 00, 9401 90 30,
9403 30, 9403 40, 9403 50 00, 9403 60 ja 
9403 90 30 alla kuuluv puitmööbel;

Or. fr

Selgitus

Määruse reguleerimisala peab, niipalju kui võimalik, sisaldama kõiki puidutooteid. 
Igasugune väljajätmine tähendab potentsiaalset seaduseauku ja sektorisisese ebavõrdsuse 
allikat.

Muudatusettepanek 173
Kriton Arsenis

Nõukogu seisukoht
Lisa – taane 16

Nõukogu seisukoht Muudatusettepanek

- 9403 30, 9403 40, 9403 50 00, 9403 60 ja 
9403 90 30 alla kuuluv puitmööbel;

- 9401 61 00, 9401 69 00, 9401 90 30, 
9403 30, 9403 40, 9403 50 00, 9403 60 ja 
9403 90 30 Puitmööbel;

Or. en

Selgitus

Määrus peaks kohalduma võimalikult paljudele puittoodete kategooriatele, et vältida 
kõrvalehiilimise võimaluste ja ebaausa konkurentsi teket. Kodifitseerimine põhineb nõukogu 
määruse (EMÜ) nr 2658/87 I lisas sätestatud koondnomenklatuuril.


