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Tarkistus 72
Kartika Tamara Liotard

Neuvoston kanta
Johdanto-osan 1 kappale

Neuvoston kanta Tarkistus

(1) Metsät tuottavat monenlaisia 
ympäristöllisiä, taloudellisia ja sosiaalisia 
hyötyjä, kuten puutavaraa ja muita 
metsätuotteita sekä ympäristöpalveluja.

(1) Metsät tuottavat monenlaisia 
ympäristöllisiä, taloudellisia ja sosiaalisia 
hyötyjä, kuten puutavaran ja muiden 
metsätuotteiden saanti, ja ne suojelevat 
biologista monimuotoisuutta ja tuovat 
elannon paikallisille asukkaille.

Or. en

Perustelu

On tärkeää keskittyä palveluiden kolmeen erilaiseen alaan (ympäristö, yhteiskunta ja talous) 
tasapainoisella tavalla.

Tarkistus 73
Gerben-Jan Gerbrandy

Neuvoston kanta
Johdanto-osan 1 a kappale (uusi)

Neuvoston kanta Tarkistus

(1 a) Metsäympäristö on ihmiskunnan 
yhteistä perintöä, jota on suojeltava, 
vaalittava ja tarvittaessa ennallistettava 
pyrkien viime kädessä elävän luonnon 
monimuotoisuuden ja 
ekosysteemitoimintojen säilyttämiseen, 
ilmastonsuojeluun sekä 
alkuperäiskansojen ja metsistä 
riippuvaisten yhteisöjen oikeuksien 
suojelemiseen.

Or. en
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Perustelu

Palautetaan EP:n ensimmäisen käsittelyn sanamuoto. Monenvälisissä 
ympäristösopimuksissa, kuten biologista monimuotoisuutta koskevassa yleissopimuksessa ja 
ilmastonmuutosta koskevassa YK:n puitesopimuksessa, biologinen monimuotoisuus ja ilmasto 
katsotaan ihmiskunnan yhteiseksi perinnöksi. Tähän perustuu niiden suojelua koskeva 
erityinen vastuu kansainvälisessä oikeudessa. 

Tarkistus 74
Kriton Arsenis

Neuvoston kanta
Johdanto-osan 1 a kappale (uusi)

Neuvoston kanta Tarkistus

(1 a) Metsäympäristö on arvokasta 
perintöä, jota on suojeltava, vaalittava ja 
tarvittaessa ennallistettava pyrkien viime 
kädessä elävän luonnon 
monimuotoisuuden ja 
ekosysteemitoimintojen säilyttämiseen, 
ilmastonsuojeluun sekä 
alkuperäiskansojen, paikallisyhteisöjen ja 
metsistä riippuvaisten yhteisöjen 
oikeuksien suojelemiseen.

Or. en

(Ensimmäisen käsittelyn tarkistus 2.)

Tarkistus 75
Kriton Arsenis

Neuvoston kanta
Johdanto-osan 2 kappale

Neuvoston kanta Tarkistus

(2) Koska puutavaran ja puutuotteiden 
kysyntä kasvaa maailmanlaajuisesti 
samalla kun metsäalaa vaivaavat monissa 
puuntuottajamaissa institutionaaliset ja 
hallinnolliset puutteet, laittomasta 
puunkorjuusta ja siihen liittyvästä kaupasta 

(2) Koska metsäalaa vaivaavat monissa 
puuntuottajamaissa institutionaaliset ja 
hallinnolliset puutteet, laittomasta 
puunkorjuusta ja siihen liittyvästä kaupasta 
on tullut yhä huolestuttavampia ilmiöitä.
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on tullut yhä huolestuttavampia ilmiöitä.

Or. en

Perustelu

Hallinto on jo tunnustettu merkittäväksi laittomaan puunkorjuuseen liittyväksi kysymykseksi.

Tarkistus 76
Kriton Arsenis

Neuvoston kanta
Johdanto-osan 2 a kappale (uusi)

Neuvoston kanta Tarkistus

(2 a) Luonnonmetsävaroihin kohdistuva 
paine ja puutavaran ja puutuotteiden 
kysyntä on usein liian suurta, ja 
Euroopan unionin on vähennettävä 
vaikutustaan metsän ekosysteemeihin 
riippumatta siitä, missä sen seuraukset 
ilmenevät.

Or. en

(Ensimmäisen käsittelyn tarkistus 6.)

Tarkistus 77
Holger Krahmer, Marit Paulsen

Neuvoston kanta
Johdanto-osan 2 a kappale (uusi)

Neuvoston kanta Tarkistus

(2 a) Kestävällä tavalla tuotettu puutavara 
sitoo kasvihuonekaasuja, ja se on yksi 
kaikkein ympäristöystävällisimmistä 
materiaaleista. Kasvavan globaalin 
kysynnän vuoksi puutavaran kestävää 
tuotantoa olisi edistettävä sekä unionissa 
että sen ulkopuolella. Jos puutuotteille 
asetetaan liian tiukkoja vaatimuksia, 
seurauksena voi olla kilpailukyvyn 
menettäminen sellaisiin muihin ei-
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uusiutuviin materiaaleihin (kuten 
muoviin, alumiiniin ja betoniin) nähden, 
joille ei aseteta oikeudellisia vaatimuksia. 
Tällainen tuotteita koskeva siirtymä 
puolestaan heikentäisi kykyä saavuttaa 
EU:n ilmastotavoitteet. 

Or. en

Tarkistus 78
Elżbieta Katarzyna Łukacijewska

Neuvoston kanta
Johdanto-osan 3 kappale

Neuvoston kanta Tarkistus

(3) Laiton puunkorjuu on laajalle levinnyt 
kansainvälisesti merkittävä ongelma. Se on 
vakava uhka metsille, koska se lisää 
metsäkatoa, josta aiheutuu noin 
20 prosenttia hiilidioksidipäästöistä, 
vaarantaa biologisen monimuotoisuuden ja 
horjuttaa metsien kestävää hoitoa ja 
käyttöä sekä kehittämistä, sovellettavaa 
lainsäädäntöä noudattavien toimijoiden 
kaupallinen elinkelpoisuus mukaan lukien. 
Sillä on myös sosiaalisia, poliittisia ja 
taloudellisia vaikutuksia.

(3) Laiton puunkorjuu on laajalle levinnyt 
kansainvälisesti merkittävä ongelma. Se on 
vakava uhka metsille, koska se lisää 
metsäkatoa, josta aiheutuu noin 
12 prosenttia hiilidioksidipäästöistä, 
vaarantaa biologisen monimuotoisuuden ja 
horjuttaa metsien kestävää hoitoa ja 
käyttöä sekä kehittämistä, sovellettavaa 
lainsäädäntöä noudattavien toimijoiden 
kaupallinen elinkelpoisuus mukaan lukien.
Sillä on myös sosiaalisia, poliittisia ja 
taloudellisia vaikutuksia.

Or. xm

Perustelu

Uusin tutkimus osoittaa, että luku on 12 % – keskustelut Kööpenhaminan ilmastokonferenssin 
yhteydessä (COP15, 2009).
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Tarkistus 79
Kriton Arsenis, Jo Leinen

Neuvoston kanta
Johdanto-osan 3 kappale

Neuvoston kanta Tarkistus

(3) Laiton puunkorjuu on laajalle levinnyt 
kansainvälisesti merkittävä ongelma. Se
on vakava uhka metsille, koska se lisää 
metsäkatoa, josta aiheutuu noin
20 prosenttia hiilidioksidipäästöistä, 
vaarantaa biologisen monimuotoisuuden 
ja horjuttaa metsien kestävää hoitoa ja 
käyttöä sekä kehittämistä, sovellettavaa 
lainsäädäntöä noudattavien toimijoiden 
kaupallinen elinkelpoisuus mukaan 
lukien. Sillä on myös sosiaalisia, 
poliittisia ja taloudellisia vaikutuksia.

(3) Laiton puunkorjuu on vakava uhka 
metsille, koska se lisää metsäkatoa, josta 
aiheutuu noin 20 prosenttia koko 
maailman hiilidioksidipäästöistä.
Laittoman puunkorjuun ongelman 
tehokas käsittely tällä asetuksella 
parantanee ilmastonmuutokseen 
sopeutumista koskevia EU:n strategioita 
merkittävästi kustannustehokkaalla 
tavalla, ja sen olisi katsottava täydentävän 
EU:n toimia ja sitoumuksia, jotka liittyvät 
ilmastonmuutosta koskevaan YK:n 
yleissopimukseen.

Or. en

Perustelu

Politiikan johdonmukaisuuden vuoksi on luotava yhteys tämän asetuksen ja toisaalta muiden 
sellaisten Euroopan unionin tasolla ja globaalisesti toteutettavien toimien välille, joilla 
käsitellään ilmastonmuutosta erityisesti metsäkatoa vähentämällä.

Tarkistus 80
Kartika Tamara Liotard

Neuvoston kanta
Johdanto-osan 3 kappale

Neuvoston kanta Tarkistus

(3) Laiton puunkorjuu on laajalle levinnyt 
kansainvälisesti merkittävä ongelma. Se on 
vakava uhka metsille, koska se lisää 
metsäkatoa, josta aiheutuu noin 
20 prosenttia hiilidioksidipäästöistä, 
vaarantaa biologisen monimuotoisuuden ja 
horjuttaa metsien kestävää hoitoa ja 
käyttöä sekä kehittämistä, sovellettavaa 
lainsäädäntöä noudattavien toimijoiden 

(3) Laiton puunkorjuu on laajalle levinnyt 
kansainvälisesti merkittävä ongelma.
Siihen liittyvät metsäalan 
institutionaaliset ja hallinnolliset puutteet 
monissa puutavaran tuotantomaissa. 
Laiton puunkorjuu on vakava uhka 
metsille, koska se lisää metsäkatoa ja 
metsien tilan heikkenemistä, josta 
aiheutuu noin 20 prosenttia 
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kaupallinen elinkelpoisuus mukaan lukien.
Sillä on myös sosiaalisia, poliittisia ja 
taloudellisia vaikutuksia.

hiilidioksidipäästöistä, vaarantaa 
biologisen monimuotoisuuden, 
vahingoittaa alkuperäiskansojen 
elinympäristöä ja horjuttaa metsien 
kestävää hoitoa ja käyttöä sekä 
kehittämistä, sovellettavaa lainsäädäntöä 
noudattavien toimijoiden kaupallinen 
elinkelpoisuus mukaan lukien. Se edistää 
myös aavikoitumista ja arojen 
muodostumista pahentaen maaperän 
eroosiota ja lisäten äärimmäisiä 
sääilmiöitä ja tulvia. Sillä on myös 
sosiaalisia, poliittisia ja taloudellisia 
vaikutuksia, jotka vaarantavat usein 
hyvän metsähallinnon tavoitteissa 
saavutetun edistyksen ja uhkaavat 
paikallisia metsästä riippuvaisia yhteisöjä 
ja alkuperäiskansojen oikeuksia.

Or. en

Perustelu

Palautetaan kokonaan parlamentin ensimmäisen käsittelyn teksti, jossa luetellaan laittoman 
puunkorjuun vaikutuksia ja seurauksia. Se antaa merkittävää taustatietoa pohjaksi EU:n 
toimia koskevalle vaatimukselle, jotta voidaan tunnustaa sen vastuu globaalina kuluttajana.

Tarkistus 81
Andres Perello Rodriguez

Neuvoston kanta
Johdanto-osan 3 kappale

Neuvoston kanta Tarkistus

(3) Laiton puunkorjuu on laajalle levinnyt 
kansainvälisesti merkittävä ongelma. Se on 
vakava uhka metsille, koska se lisää 
metsäkatoa, josta aiheutuu noin 
20 prosenttia hiilidioksidipäästöistä, 
vaarantaa biologisen monimuotoisuuden ja 
horjuttaa metsien kestävää hoitoa ja 
käyttöä sekä kehittämistä, sovellettavaa 
lainsäädäntöä noudattavien toimijoiden 
kaupallinen elinkelpoisuus mukaan lukien.
Sillä on myös sosiaalisia, poliittisia ja 

(3) Laiton puunkorjuu on laajalle levinnyt 
kansainvälisesti merkittävä ongelma. Se on 
vakava uhka metsille, koska se aiheuttaa 
maankäytön muuttumista, tulipaloja, 
äärimmäisiä sääilmiöitä sekä metsien 
sairauksia ja myös lisää metsäkatoa, josta 
aiheutuu noin 20 prosenttia 
hiilidioksidipäästöistä, vaarantaa 
biologisen monimuotoisuuden ja horjuttaa 
metsien kestävää hoitoa ja käyttöä sekä 
kehittämistä, sovellettavaa lainsäädäntöä 
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taloudellisia vaikutuksia. noudattavien toimijoiden kaupallinen 
elinkelpoisuus mukaan lukien. Sillä on 
myös sosiaalisia, poliittisia ja taloudellisia 
vaikutuksia.

Or. es

Tarkistus 82
Kriton Arsenis, Jo Leinen

Neuvoston kanta
Johdanto-osan 3 a kappale (uusi)

Neuvoston kanta Tarkistus

(3 a) Laiton puunkorjuu haittaa kestävää 
metsänhoitoa ja kehitystä sekä 
sovellettavaa lainsäädäntöä noudattavien 
toimijoiden kilpailukykyä. Lisäksi sillä on 
kauaskantoisia sosiaalisia, poliittisia ja 
taloudellisia vaikutuksia, ja se liittyy myös 
aseellisiin selkkauksiin eri puolilla 
maailmaa. Siksi on parannettava EU:n 
jäsenvaltioiden ja niiden kansallisten 
viranomaisten samoin kuin suuren 
yleisön tietämystä tästä tärkeästä 
kysymyksestä.

Or. en

Perustelu

Laiton puunkorjuu haittaa oikeudenmukaista kilpailua EU:ssa ja koko maailmassa. 
Tutkimukset osoittavat, että kansalaiset tuntevat huolta markkinoilla olevan puutavaran (ja 
puutuotteiden) laillisuudesta. Asianomaisten toimijoiden tietämyksen parantamisen 
laittomasti korjatun puun aiheuttaman ongelman kipeydestä pitäisi olla keskeisessä osassa 
tässä säädöksessä. Ongelma on myös vaikeasti kitkettävissä, ja se liittyy usein aseellisiin 
selkkauksiin. Tämä on erityisen merkittävää lainsäädännön kehittämisen ja sen hyväksymisen 
kannalta.
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Tarkistus 83
Marita Ulvskog, Åsa Westlund

Neuvoston kanta
Johdanto-osan 3 a kappale (uusi)

Neuvoston kanta Tarkistus

(3 a) Kuudennesta ympäristöä koskevasta 
toimintaohjelmasta tehdyssä Euroopan 
parlamentin ja neuvoston päätöksessä 
N:o 1600/2002/EY1 on ensisijaiseksi 
toiminta-alueeksi määritelty se, että 
tutkitaan mahdollisuutta laittomasti 
korjatun puun kaupan estämistä ja 
torjumista koskevien aktiivisten 
toimenpiteiden toteuttamiseen ja jatketaan 
unionin ja jäsenvaltioiden aktiivista 
osallistumista maailmanlaajuisten ja 
alueellisten päätöslauselmien ja metsään 
liittyvistä kysymyksistä tehtyjen 
sopimusten täytäntöönpanoon.
_____________________
1 EYVL L 242, 10.9.2002, s. 1.

Or. sv

Perustelu

Euroopan parlamentin ensimmäisen käsittelyn tarkistus 9.

Tarkistus 84
Kartika Tamara Liotard

Neuvoston kanta
Johdanto-osan 3 a kappale (uusi)

Neuvoston kanta Tarkistus

(3 a) Kuudennesta ympäristöä koskevasta 
toimintaohjelmasta 22 päivänä 
heinäkuuta 2002 tehdyssä Euroopan 
parlamentin ja neuvoston päätöksessä 
N:o 1600/2002/EY1 on ensisijaiseksi 
toiminta-alueeksi määritelty se, että 
tutkitaan mahdollisuutta laittomasti 
korjatun puun kaupan estämistä ja 
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torjumista koskevien aktiivisten 
toimenpiteiden toteuttamiseen ja jatketaan 
unionin ja jäsenvaltioiden aktiivista 
osallistumista maailmanlaajuisten ja 
alueellisten päätöslauselmien ja metsään 
liittyvistä kysymyksistä tehtyjen 
sopimusten täytäntöönpanoon.
________________

1 EYVL L 242, 10.9.2002, s.1

Or. en

Perustelu

Johdanto-osan kappaleissa on mainittava asetuksen lähde eli yhteisön kuudes ympäristöä 
koskeva toimintaohjelma.

Tarkistus 85
Jo Leinen, Kriton Arsenis

Neuvoston kanta
Johdanto-osan 7 kappale

Neuvoston kanta Tarkistus

(7) Ongelman laajuuden ja kiireellisyyden 
vuoksi on tarpeen aktiivisesti tukea 
laittoman puunkorjuun ja siihen liittyvän 
kaupan vastaista toimintaa, täydentää ja 
vahvistaa vapaaehtoisia 
kumppanuussopimuksia koskevaa hanketta 
sekä tehostaa niiden poliittisten 
toimenpiteiden yhteisvaikutuksia, joiden 
tavoitteena on metsien säilyttäminen ja 
korkean tason saavuttaminen 
ympäristönsuojelussa, mukaan lukien 
ilmastonmuutoksen torjunta ja biologisen 
monimuotoisuuden vähenemisen 
estäminen.

(7) Ongelman laajuuden ja kiireellisyyden 
vuoksi on tarpeen aktiivisesti tukea 
laittoman puunkorjuun ja siihen liittyvän 
kaupan vastaista toimintaa, täydentää ja 
vahvistaa vapaaehtoisia 
kumppanuussopimuksia koskevaa 
hanketta, luoda kaikille toimijoille 
yhtäläiset toimintaedellytykset sekä 
tehostaa niiden poliittisten toimenpiteiden 
yhteisvaikutuksia, joiden tavoitteena on 
metsien säilyttäminen ja korkean tason 
saavuttaminen ympäristönsuojelussa, 
mukaan lukien ilmastonmuutoksen torjunta 
ja biologisen monimuotoisuuden 
vähenemisen estäminen.

Or. en

Perustelu

Kun säädetään selkeistä velvoitteista ja taataan, että kaikki toimijat noudattavat niitä, tällä 
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asetuksella voidaan tukkia porsaanreiät ja estää toimijoita hyötymästä laittomasti korjatun 
puutavaran kaupasta. 

Tarkistus 86
Judith A. Merkies

Neuvoston kanta
Johdanto-osan 8 kappale

Neuvoston kanta Tarkistus

(8) Olisi tunnustettava niiden maiden 
pyrkimykset, jotka ovat tehneet 
vapaaehtoisia FLEGT-
kumppanuussopimuksia unionin kanssa, 
sekä kyseisiin sopimuksiin sisällytetyt 
periaatteet erityisesti laillisesti tuotetun 
puutavaran määritelmän osalta. Lisäksi 
olisi otettava huomioon, että FLEGT-
lupajärjestelmässä unioniin saa tuoda 
ainoastaan sellaista puutavaraa ja 
sellaisesta puutavarasta valmistettuja 
puutuotteita, joka on korjattu asiaa 
koskevan kansallisen lainsäädännön 
mukaan. Näin ollen puutavaraa, jota 
sisältyy Euroopan yhteisöön suuntautuvaa 
puutavaran tuontia koskevan FLEGT-
lupajärjestelmän perustamisesta 20 päivänä 
joulukuuta 2005 annetun neuvoston 
asetuksen (EY) N:o 2173/2005 liitteissä II 
ja III lueteltuihin puutuotteisiin, jotka ovat 
peräisin neuvoston asetuksen (EY) N:o 
2173/2005 liitteessä I luetelluista 
kumppanimaista, olisi pidettävä laillisesti 
korjattuna, edellyttäen, että kyseiset 
puutuotteet ovat mainitun asetuksen ja 
mahdollisten täytäntöönpanosäännösten 
mukaisia.

(8) Olisi tunnustettava niiden maiden 
pyrkimykset, jotka ovat tehneet 
vapaaehtoisia 
FLEGT-kumppanuussopimuksia unionin 
kanssa, sekä kyseisiin sopimuksiin 
sisällytetyt periaatteet erityisesti laillisesti 
tuotetun puutavaran määritelmän osalta. 
Lisäksi olisi otettava huomioon, että 
FLEGT-lupajärjestelmässä unioniin saa 
tuoda ainoastaan sellaista puuta olevaa 
puutavaraa ja puutuotteita, joka on korjattu 
asiaa koskevan kansallisen lainsäädännön 
mukaan. Tätä varten laillisesti korjattua 
puuta olevina puutuotteina olisi pidettävä 
Euroopan yhteisöön suuntautuvaa 
puutavaran tuontia koskevan 
FLEGT-lupajärjestelmän perustamisesta 
20 päivänä joulukuuta 2005 annetun 
neuvoston asetuksen (EY) N:o 2173/2005 
liitteissä II ja III lueteltuja puutuotteita, 
jotka ovat peräisin neuvoston asetuksen 
(EY) N:o 2173/2005 liitteessä I luetelluista 
kumppanimaista, sillä edellytyksellä, että 
kyseiset puutuotteet ovat mainitun 
asetuksen ja mahdollisten 
täytäntöönpanosäännösten mukaisia.
Vapaaehtoisissa 
kumppanuussopimuksissa asetettujen 
periaatteiden, erityisesti "laillisesti 
tuotetun puutavaran" määritelmän, on 
edistettävä kestävää metsänhoitoa, 
luonnon monimuotoisuuden säilyttämistä, 
paikallisten metsästä riippuvaisten 
yhteisöjen ja alkuperäiskansojen suojelua 
ja näiden yhteisöjen ja kansojen 
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oikeuksien turvaamista.

Or. en

Perustelu

Palautetaan parlamentin ensimmäisen käsittelyn yhteydessä esittämän kannan teksti, jossa 
muistutetaan asetuksen päämääriä tukevista vapaaehtoisten kumppanuussopimusten 
tavoitteista.

Tarkistus 87
Kriton Arsenis

Neuvoston kanta
Johdanto-osan 8 a kappale (uusi)

Neuvoston kanta Tarkistus

(8 a) Komissio on saanut 
FLEGT-toimintasuunnitelman 
toteutuksesta merkittävää 
asiantuntemusta, joka olisi otettava 
huomioon tämän asetuksen tavoitteiden 
saavuttamisessa. Asiantuntemusta olisi 
hyödynnettävä erityisesti tarkennettaessa 
sovellettavan lainsäädännön määritelmää 
edelleen vapaaehtoisten 
kumppanuussopimusten rakenteen 
pohjalta. 

Or. en

Perustelu
Ensimmäisen käsittelyn tarkistus 16, joka kattaa myös komission roolin laillisuuden 
määrittämisessä.
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Tarkistus 88
Kriton Arsenis

Neuvoston kanta
Johdanto-osan 8 b kappale (uusi)

Neuvoston kanta Tarkistus

(8 b) Euroopan unionin pitäisi pyrkiä 
luomaan maille lisäkannustimia, jotta ne 
liittyisivät vapaaehtoisiin 
FLEGT-kumppanuussopimuksiin, ottaen 
huomioon myös, että vapaaehtoisilla 
FLEGT-kumppanuussopimuksilla voi 
olla erityisen suuri merkitys 
ilmastonmuutoksen käsittelyyn liittyvien 
globaalien toimien kannalta, kun niiden 
avulla vähennetään metsäkatoa 
kansainvälisten neuvottelujen yhteydessä.

Or. en

Perustelu

On korostettava tämän asetuksen merkitystä siinä, että se motivoi maita liittymään 
vapaaehtoisiin kumppanuussopimuksiin. On myös mainittava vapaaehtoisten 
kumppanuussopimusten mahdolliset vaikutukset globaaleihin toimiin, joilla vähennetään 
metsäkatoa päästöjen vähentämisen yhteydessä.

Tarkistus 89
Holger Krahmer, Marit Paulsen

Neuvoston kanta
Johdanto-osan 10 kappale

Neuvoston kanta Tarkistus

(10) Kun otetaan huomioon, että laittoman 
puunkorjuun taustatekijät ja vaikutukset 
ovat mutkikkaita, laittoman käyttäytymisen 
kannustimia olisi vähennettävä 
kohdentamalla toimenpiteet toimijoiden 
käyttäytymiseen.

(10) Kun otetaan huomioon, että laittoman 
puunkorjuun taustatekijät ja vaikutukset 
ovat mutkikkaita, laittoman käyttäytymisen 
kannustimia olisi vähennettävä 
kohdentamalla toimenpiteet toimijoiden 
käyttäytymiseen. Vaatimusten ja 
velvoitteiden tiukentaminen sekä 
oikeudellisten keinojen tehostaminen 
toimijoiden asettamiseksi syytteeseen 
laittomasti korjatun puutavaran ja 
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laittomien puutuotteiden saattamisesta 
sisämarkkinoille ovat tehokkaimpia 
ratkaisuja, joilla toimijoita estetään 
käymästä kauppaa laittomasti korjatun 
puutavaran toimittajien kanssa.

Or. en

Perustelu

"Asettaminen saataville sisämarkkinoilla", jota esittelijä on ehdottanut (tarkistus 6), on 
merkitykseltään liian laaja, ja siihen liittyy oikeudellista epävarmuutta. "Saattaminen 
markkinoille" on määritelty ja sitä sovelletaan yhteisön säännöstössä, toisin kuin "asettamista 
saataville". Asettaminen saataville voisi tarkoittaa valvontaketjun kaikkia toimijoita 
pienviljelijöistä paikalliseen huonekalukauppiaaseen.

Tarkistus 90
Paolo Bartolozzi

Neuvoston kanta
Johdanto-osan 10 a kappale (uusi)

Neuvoston yhteinen kanta Tarkistus

(10 a) Metsien sertifiointi kehittyy koko 
ajan unionissa ja koko maailmassa. 
Lisäksi yhä useammat hallitukset ja 
julkiset viranomaiset erityisesti EU:ssa 
käyttävät metsien sertifiointia keinona 
taata julkisten hankintojensa laillisuus ja 
kestävyys. Jos kolmansien osapuolten 
tarkastamaa ja sertifioimaa puutavaraa ja 
puutuotteita pidetään laillisesti 
korjattuina, sillä tunnustetaan metsäalan 
saavutukset laittoman puunkorjuun 
vastustamisessa, ja se kannustaisi 
edelleen laajentamaan kestävää 
metsänhoitoa ja sen sertifiointia koko 
maailmassa.

Or. en
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Tarkistus 91
Kriton Arsenis

Neuvoston kanta
Johdanto-osan 12 kappale

Neuvoston kanta Tarkistus

(12) Monia puutuotteita käsitellään useissa 
prosesseissa sekä ennen niiden 
ensimmäistä markkinoille saattamista että 
sen jälkeen. Tarpeettomien hallinnollisten 
rasitteiden välttämiseksi asetuksessa 
vahvistettuja vaatimuksia ei olisi 
sovellettava kaikkiin toimitusketjun 
toimijoihin vaan ainoastaan niihin, jotka 
saattavat puutavaran ja puutuotteet 
ensimmäisen kerran sisämarkkinoille.

(12) Monia puutuotteita käsitellään useissa 
prosesseissa sekä ennen niiden 
ensimmäistä markkinoille saattamista että 
sen jälkeen. Tarpeettomien hallinnollisten 
rasitteiden välttämiseksi asetuksessa 
vahvistettuja kaikkia asianmukaista 
huolellisuutta koskevia vaatimuksia ei 
olisi sovellettava kaikkiin toimitusketjun 
toimijoihin, vaan ainoastaan niihin, jotka 
saattavat puutavaran ja puutuotteet 
ensimmäisen kerran sisämarkkinoille. 
Kaikkia toimitusketjun toimijoita olisi 
kuitenkin ehdottomasti kiellettävä 
saattamasta laittomasti korjattua 
puutavaraa tai siitä valmistettuja 
puutuotteita markkinoille, ja niiden olisi 
noudatettava tähän liittyen asianmukaista 
huolellisuutta. Tämän kattavan kiellon 
noudattamisen helpottamiseksi 
toimijoiden, jotka saattavat puutavaraa tai 
puutuotteita markkinoille, olisi 
noudatettava niiden itsensä tai jonkin 
valvontaorganisaation perustamia 
asianmukaisen huolellisuuden 
järjestelmiä.

Or. en

Perustelu

Asianmukaisen huolellisuuden järjestelmää pitäisi vaatia toimijoilta, jotka saattavat 
puutavaraa tai puutuotteita markkinoille. Tuotteita saataville asettavien toimijoiden 
velvoitteiden olisi oltava merkittävästi vähäisempiä.
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Tarkistus 92
Holger Krahmer, Marit Paulsen

Neuvoston kanta
Johdanto-osan 12 kappale

Neuvoston kanta Tarkistus

(12) Monia puutuotteita käsitellään useissa 
prosesseissa sekä ennen niiden 
ensimmäistä markkinoille saattamista että 
sen jälkeen. Tarpeettomien hallinnollisten 
rasitteiden välttämiseksi asetuksessa 
vahvistettuja vaatimuksia ei olisi 
sovellettava kaikkiin toimitusketjun 
toimijoihin vaan ainoastaan niihin, jotka 
saattavat puutavaran ja puutuotteet 
ensimmäisen kerran sisämarkkinoille.

(12) Monia puutuotteita käsitellään useissa 
prosesseissa sekä ennen niiden 
ensimmäistä markkinoille saattamista että 
sen jälkeen. Tarpeettomien hallinnollisten 
rasitteiden välttämiseksi asetuksessa
vahvistettuja kaikkia asianmukaista 
huolellisuutta koskevia vaatimuksia ei 
olisi sovellettava kaikkiin toimitusketjun 
toimijoihin, vaan ainoastaan niihin, jotka 
saattavat puutavaran ja puutuotteet 
ensimmäisen kerran sisämarkkinoille.
Toimijoihin, jotka saattavat puutavaraa 
tai puutuotteita sisämarkkinoille 
ensimmäisen kerran, olisi sovellettava 
kieltoa, joka koskee laittomasti korjatun 
puutavaran ja puutuotteiden asettamista 
markkinoille, ja niiden olisi noudatettava 
tähän liittyvää asianmukaista 
huolellisuutta.

Or. en

Perustelu

"Asettaminen saataville sisämarkkinoilla", jota esittelijä on ehdottanut (tarkistus 8), on 
merkitykseltään liian laaja, ja siihen liittyy oikeudellista epävarmuutta. "Saattaminen 
markkinoille" on määritelty ja sitä sovelletaan yhteisön säännöstössä, toisin kuin "asettamista 
saataville". Ei ole järkevää asettaa vastuuseen koko toimitusketjua.

Tarkistus 93
Kartika Tamara Liotard

Neuvoston kanta
Johdanto-osan 14 a kappale (uusi)

Neuvoston kanta Tarkistus

(14 a) Kansainvälisesti ekologisesti 
merkittäviä metsiä omistavista maista 
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peräisin olevien toimijoiden olisi oltava 
erityisesti vastuussa puutavaran 
kestävästä käytöstä.

Or. en

Perustelu

Maat, joilla on edelleen säilyttämisen kannalta ensisijaisia tai tärkeitä metsiä, ovat usein 
kehitysmaita, joissa puun laittoman korjaamisen vaara on suuri. Siksi näiden maiden 
toimijoiden on oltava tietoisia merkityksestään tällaisten metsien säilyttämisessä.

Tarkistus 94
Kriton Arsenis

Neuvoston kanta
Johdanto-osan 16 kappale

Neuvoston kanta Tarkistus

(16) Tarpeettoman hallinnollisen rasitteen 
välttämiseksi toimijoilta, jotka jo käyttävät 
tämän asetuksen vaatimukset täyttäviä 
järjestelmiä tai menetelmiä, ei olisi 
edellytettävä uusien järjestelmien 
perustamista.

Poistetaan.

Or. en

Perustelu

Vastaavaa sovellettavaa artiklaa ei ole.

Tarkistus 95
Kriton Arsenis

Neuvoston kanta
Johdanto-osan 18 a kappale (uusi)

Neuvoston kanta Tarkistus

(18 a) Tämän asetuksen tehokas 
täytäntöönpano edellyttää kansallisten 
viranomaisten ja erilaisten kansallisten 
hallintoelinten välistä yhteistyötä, johon 
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osallistuvat muun muassa 
metsätaloudesta ja ympäristösäädösten 
täytäntöönpanosta vastaavat viranomaiset 
ja tulli.

Or. en

Perustelu

Laittomasti korjatun puutavaran markkinoille saattamisen estäminen voi edellyttää erilaisten 
viranomaisten välistä yhteistyötä.

Tarkistus 96
Andres Perello Rodriguez

Neuvoston kanta
Johdanto-osan 21 kappale

Neuvoston kanta Tarkistus

(21) Laittoman puunkorjuun ja siihen 
liittyvän kaupan kansainvälisyyden vuoksi 
toimivaltaisten viranomaisten olisi tehtävä 
yhteistyötä toistensa kanssa sekä 
kolmansien maiden hallintoviranomaisten 
ja komission kanssa.

(21) Laittoman puunkorjuun ja siihen 
liittyvän kaupan kansainvälisyyden vuoksi 
toimivaltaisten viranomaisten olisi tehtävä 
yhteistyötä toistensa, 
kansalaisyhteiskunnan järjestöjen, 
teollisuusjärjestöjen sekä kolmansien 
maiden hallintoviranomaisten ja komission 
kanssa.

Or. es

Tarkistus 97
Kriton Arsenis

Neuvoston kanta
Johdanto-osan 21 a kappale (uusi)

Neuvoston kanta Tarkistus

(21 a) Jotta sellaisten toimijoiden, jotka 
saattavat markkinoille tai asettavat 
markkinoilla saataville puutavaraa tai 
puutuotteita, olisi helpompi noudattaa 
tämän asetuksen vaatimuksia, ja jotta 
voitaisiin ottaa huomioon pienten ja 
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keskisuurten yritysten tilanne, 
jäsenvaltioiden olisi annettava toimijoille 
teknistä tukea ja edistettävä tietojen 
vaihtoa erityisesti, kun on kysymys 
tällaisten toimijoiden asianmukaisen 
huolellisuuden velvoitteen 
noudattamisesta.

Or. en

Perustelu

Annetaan kehys hallinnollisen taakan vähentämiselle myös pk-yritysten tilanne huomioon
ottaen. Samalla luodaan perusta uudelle artiklalle, joka kattaa teknisen avun toimijoille sekä 
tietojen vaihdon. 

Tarkistus 98
Daciana Octavia Sârbu

Neuvoston kanta
Johdanto-osan 22 kappale

Neuvoston kanta Tarkistus

(22) Jäsenvaltioiden olisi varmistettava, 
että tämän asetuksen säännösten 
rikkomisesta koituu seuraamuksia, jotka 
ovat tehokkaita, oikeasuhteisia ja 
varoittavia.

(22) Jäsenvaltioiden olisi varmistettava, 
että tämän asetuksen säännösten 
rikkomisesta koituu seuraamuksia, jotka 
ovat tehokkaita, oikeasuhteisia ja 
varoittavia. On huomattava, että 
merkittävä joukko maaseudulla asuvia 
ihmisiä etenkin uusissa jäsenvaltioissa 
elää edelleen omavaraistaloudessa, johon 
voi kuulua puun korjaaminen ja jakelu 
pienessä mittakaavassa. Tämän asetuksen 
rikkomisesta aiheutuvien seuraamusten 
määräämisessä olisi otettava huomioon 
sellaisten omavaraistaloudessa elävien 
toimijoiden erityisolosuhteet, jotka voivat 
täyttää vain rajoitetusti asianmukaisen 
huolellisuuden järjestelmän vaatimukset, 
joiden täyttäminen on helpompaa 
kaupallista toimintaa harjoittaville ja 
paremmin resurssein varustetuille suuren 
mittakaavan toimijoille.

Or. en
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Perustelu

Jos pakotteita asetetaan EU:n tasolla, jäsenvaltioille on annettava jonkin verran 
liikkumavaraa sellaisten tapausten käsittelyssä, joissa omavaraistaloudessa elävät henkilöt 
katsotaan "toimijoiksi", vaikka heillä ei todennäköisesti olekaan tietoa ja resursseja 
asianmukaisen huolellisuuden järjestelmien ja tarkastusten jne. toteuttamiseksi. 

Tarkistus 99
Kriton Arsenis

Neuvoston kanta
Johdanto-osan 23 kappale

Neuvoston kanta Tarkistus

(23) Komissiolle olisi siirrettävä valta 
antaa Euroopan unionin toiminnasta tehdyn 
sopimuksen 290 artiklan mukaisesti 
säädösvallan siirron nojalla annettavia 
delegoituja säädöksiä menettelyistä 
valvontaorganisaatioiden hyväksymiseksi 
tai niiden hyväksynnän peruuttamiseksi, 
täydentävistä asiaankuuluvista 
riskinarviointiperusteista, joita voidaan 
tarvita tässä asetuksessa säädettyjen 
perusteiden lisäksi, sekä luettelosta, joka 
koskee puutavaraa ja puutuotteita, joihin 
tätä asetusta sovelletaan. On erityisen 
tärkeää, että komissio asiaa 
valmistellessaan kuulee asiantuntijoita 
Euroopan unionin toiminnasta tehdyn 
sopimuksen 290 artiklan täytäntöönpanosta 
9 päivänä joulukuuta 2009 annetussa 
komission tiedonannossa esitetyn 
sitoumuksen mukaisesti.

(23) Komissiolle olisi siirrettävä valta 
antaa Euroopan unionin toiminnasta tehdyn 
sopimuksen 290 artiklan mukaisesti 
säädösvallan siirron nojalla annettavia 
delegoituja säädöksiä menettelyistä 
valvontaorganisaatioiden hyväksymiseksi 
tai niiden hyväksynnän peruuttamiseksi,
yleisistä periaatteista ja kriteereistä 
sovellettavan lainsäädännön määritelmän 
tarkentamiseksi ja täydentävistä 
asiaankuuluvista riskinarviointiperusteista, 
joita voidaan tarvita tässä asetuksessa 
säädettyjen perusteiden lisäksi, sekä 
luettelosta, joka koskee puutavaraa ja 
puutuotteita, joihin tätä asetusta 
sovelletaan. On erityisen tärkeää, että 
komissio asiaa valmistellessaan kuulee 
asiantuntijoita Euroopan unionin 
toiminnasta tehdyn sopimuksen 
290 artiklan täytäntöönpanosta 9 päivänä 
joulukuuta 2009 annetussa komission 
tiedonannossa esitetyn sitoumuksen 
mukaisesti.

Or. en

Perustelu

Seuraa ehdotusta, jonka mukaan oikeudellisia periaatteita ja kriteereitä määritetään 
tarkemmin delegoiduilla säädöksillä.
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Tarkistus 100
Kriton Arsenis

Neuvoston kanta
Johdanto-osan 23 a kappale (uusi)

Neuvoston kanta Tarkistus

(23 a) Metsätuotteiden sisämarkkinoiden 
moitteettoman toiminnan varmistamiseksi 
komission pitäisi analysoida tämän 
asetuksen vaikutusta jatkuvasti. Erityistä 
huomiota olisi kiinnitettävä asetuksen 
vaikutuksiin pk-yritysten kannalta. Siksi 
komission olisi vastaavasti suoritettava 
säännöllisesti tutkimus ja 
vaikutustenarviointi tämän asetuksen 
vaikutuksista erityisesti pk-yrityksiin ja 
kestävän metsätalouden käytäntöihin.

Or. en

Perustelu

Ensimmäisen käsittelyn tarkistus 29. Perusta 18 artiklan 3 kohdalle, joka koskee kertomusta 
asetuksen vaikutuksista.

Tarkistus 101
Anja Weisgerber

Neuvoston kanta
1 artikla

Neuvoston kanta Tarkistus

Tässä asetuksessa vahvistetaan puutavaraa 
ja puutuotteita ensimmäisen kerran 
sisämarkkinoille saattavien toimijoiden 
velvollisuudet sen riskin minimoimiseksi, 
että markkinoille saatetaan laittomasti 
korjattua puutavaraa tai siitä valmistettuja 
puutuotteita.

Tässä asetuksessa vahvistetaan puutavaraa 
ja puutuotteita ensimmäisen kerran 
sisämarkkinoille saattavien tai saataville 
asettavien toimijoiden velvollisuudet sen 
riskin minimoimiseksi, että markkinoille 
saatetaan laittomasti korjattua puutavaraa 
tai siitä valmistettuja puutuotteita.

Or. de
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Perustelu

Huolellisuutta koskevia vaatimuksia on sovellettava vain sellaisiin markkinatoimijoihin, jotka 
saattavat puutavaran ensimmäistä kertaa sisämarkkinoille tai asettavat sen saataville 
sisämarkkinoilla. Puutavaran ensimmäisen markkinoille saattamisen kohdennettu valvonta on 
riittävää ja suhteellista.

Tarkistus 102
Holger Krahmer, Marit Paulsen

Neuvoston kanta
1 artikla

Neuvoston kanta Tarkistus

Tässä asetuksessa vahvistetaan puutavaraa 
ja puutuotteita ensimmäisen kerran 
sisämarkkinoille saattavien toimijoiden 
velvollisuudet sen riskin minimoimiseksi, 
että markkinoille saatetaan laittomasti 
korjattua puutavaraa tai siitä valmistettuja 
puutuotteita.

Tässä asetuksessa vahvistetaan puutavaraa 
ja puutuotteita ensimmäisen kerran 
sisämarkkinoille saattavien toimijoiden 
velvollisuudet sen välttämiseksi, että 
markkinoille saatetaan laittomasti korjattua 
puutavaraa tai siitä valmistettuja 
puutuotteita.

Or. en

Perustelu

Pk-yritysten hallinnollisen kuormituksen välttämiseksi asetusta olisi sovellettava vain 
toimijoihin, jotka saattavat tuotteen tai puutavaran sisämarkkinoille ensimmäisen kerran.

Tarkistus 103
Paolo Bartolozzi

Neuvoston kanta
2 artikla – d alakohta

Neuvoston kanta Tarkistus

d) 'puunkorjuumaalla' maata tai aluetta, 
jossa puutavara tai puutuotteiden sisältämä 
puutavara on korjattu;

d) 'puunkorjuumaalla' maata, jossa 
puutavara tai puutuotteiden sisältämä 
puutavara on korjattu;

Or. en
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Tarkistus 104
Christa Klaß

Neuvoston kanta
2 artikla – f a alakohta (uusi)

Neuvoston kanta Tarkistus

f a) 'riskillä' sen riskiä, että käydään 
kauppaa laittomasti korjatulla 
puutavaralla tai sellaisesta puutavarasta 
valmistetuilla tuotteilla, jonka tai joiden 
tulon markkinoille on mahdollistanut 
kansallisen lainsäädännön noudattamisen 
laiminlyönti ja/tai kaupan 
valvontajärjestelmien epäasianmukainen 
soveltaminen;

Or. en

Tarkistus 105
Christa Klaß

Neuvoston kanta
2 artikla – f b alakohta (uusi)

Neuvoston kanta Tarkistus

f b) 'vähäisellä' sitä, että asiaan liittyvät 
seikat eivät riitä perustelemaan oletusta, 
jonka mukaan kyseessä oleva puutavara 
tai kyseisessä puutuotteessa oleva 
puutavara on korjattu rikkoen 
asianomaisia kansallisesti sovellettavia 
lain määräyksiä ja rikkoen kaikkia 
valvontajärjestelmiä, jotka koskevat 
puutavaran kauppaa, ja että puutavaraa 
ei voi siksi saattaa markkinoille;

Or. en
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Tarkistus 106
Kriton Arsenis

Neuvoston kanta
2 artikla – f b alakohta (uusi)

Neuvoston kanta Tarkistus

f b) 'asianmukaisella huolellisuudella' 
velvoitetta käyttää kaikkia tarvittavia 
keinoja sen varmistamiseen, että 
laittomasti korjattua puutavaraa ja siitä 
valmistettuja puutuotteita ei saateta 
markkinoille tai aseteta saataville 
markkinoilla;

Or. en

Perustelu

Selvennetään käsitettä ja täydennetään 4 artiklaa.

Tarkistus 107
Kriton Arsenis

Neuvoston kanta
2 artikla – g alakohta

Neuvoston kanta Tarkistus

g)'sovellettavalla lainsäädännöllä' 
puunkorjuumaassa voimassa olevaa 
lainsäädäntöä, joka kattaa seuraavat asiat:

g) 'sovellettavalla lainsäädännöllä' 
puunkorjuumaassa voimassa olevaa 
lainsäädäntöä, joka käsittää kansallista 
tasoa alemman tason lait ja kansalliset 
lait, asetukset, vakiintuneen 
oikeuskäytännön ja ratifioidut 
kansainväliset sopimukset ja kattaa 
seuraavat asiat:

– puunkorjuuoikeudet virallisesti 
määritetyillä alueilla;

i) saantia, käyttöä ja hallintaa koskevat 
oikeudet mukaan lukien 
alkuperäiskansojen lainmukaiset tai 
suojatut tai tunnustetut perinteiset 
oikeudet;

– korjuuoikeuksia ja puutavaraa koskevat 
maksut, mukaan lukien puunkorjuuseen 

ii) ympäristönsuojelu mukaan lukien
säilyttäminen ja metsänhoito;
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liittyvät tullit;
– puunkorjuu sekä siihen suoraan liittyvä 
ympäristö- ja metsäalan lainsäädäntö;

iii) puunkorjuu;

– kolmansien osapuolten käyttö- ja 
omistusoikeudet, joihin puunkorjuu 
vaikuttaa; ja

iv) puutavaran käsittely;

v) metsäalaan liittyvät verot, maksut ja 
lisenssimaksut;
vi) hyvinvoinnin ja työvoiman suojelu 
yhteisössä terveys ja turvallisuus mukaan 
lukien;

– metsäalaan liittyvä kauppa- ja 
tullilainsäädäntö.

(vii) metsäalaan liittyvä kauppa- ja 
tullilainsäädäntö.

Tämän määritelmän tarkentamiseksi 
komissio ottaa delegoitujen säädösten 
avulla käyttöön yleisiä periaatteita ja 
kriteerejä ja laatii ja julkaisee 
mahdollisimman paljon indikaattoreita 
kullekin puutavaraa tuottavalle maalle. 
Tässä tarkoitettujen delegoitujen 
säädösten osalta sovelletaan 13, 14 ja 
15 artiklassa esitettyä menettelyä.

Or. en

Perustelu

Määritelmä perustuu vapaaehtoisten FLEGT-kumppanuussopimusten malliin, ja siinä 
hyödynnetään komission asiantuntemusta. Samanlainen rakenne on myös jo olemassa 
olevissa järjestelmissä. Näin taataan, että yhteisiä suuntaviivoja ja menettelyjä seurataan 
asianmukaisen huolellisuuden järjestelmissä. Samalla vältetään ad hoc -määritelmiä. Tämä 
käsittää ratifioidut kansainväliset sopimukset, yhteisön metsänhoidon, hyvinvoinnin, 
työvoiman ja alkuperäiskansojen oikeudet ensimmäisen käsittelyn tarkistusta 38 vastaavalla 
tavalla. Periaatteiden ja kriteerien laatimiseen on käytettävä delegoituja säädöksiä.
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Tarkistus 108
Gerben-Jan Gerbrandy

Neuvoston kanta
2 artikla – g alakohta

Neuvoston kanta Tarkistus

g) 'sovellettavalla lainsäädännöllä' 
puunkorjuumaassa voimassa olevaa
lainsäädäntöä, joka kattaa seuraavat asiat:

g) 'sovellettavalla lainsäädännöllä' 
puunkorjuumaassa voimassa olevia 
kansallisia, alueellisia ja kansainvälisiä 
lakeja ja lainsäädäntöä, jotka kattavat
seuraavat asiat:

– puunkorjuuoikeudet virallisesti
määritetyillä alueilla;

– puunkorjuuoikeudet oikeudellisesti
määritetyillä alueilla;

– korjuuoikeuksia ja puutavaraa koskevat 
maksut, mukaan lukien puunkorjuuseen 
liittyvät tullit;

– korjuuoikeuksia ja puutavaraa koskevat 
maksut, mukaan lukien puunkorjuuseen 
liittyvät verot ja tullit;

– puunkorjuu sekä siihen suoraan liittyvä 
ympäristö- ja metsäalan lainsäädäntö;

– biologisen monimuotoisuuden 
säilyttämiseen liittyvät vaatimukset,
puunkorjuu ja metsänhoito sekä niihin
suoraan liittyvä ympäristö- ja metsäalan 
lainsäädäntö samoin kuin yhteisön työ- ja 
sosiaalilainsäädäntö;

– kolmansien osapuolten käyttö- ja 
omistusoikeudet, joihin puunkorjuu 
vaikuttaa; ja

– kolmansien osapuolten lainmukaiset ja 
perinteiset käyttö- ja omistusoikeudet, 
joihin puunkorjuu vaikuttaa; sekä

– metsäalaan liittyvä kauppa- ja 
tullilainsäädäntö.

– metsäalaan liittyvä kauppa- ja 
tullilainsäädäntö.

Or. en

Perustelu

Esitetään osittain uudelleen ensimmäisen käsittelyn tarkistus 38, joka hyväksyttiin 
22. huhtikuuta 2009.
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Tarkistus 109
Kriton Arsenis

Neuvoston kanta
2 artikla – g a alakohta (uusi)

Neuvoston kanta Tarkistus

g a) ’valvontaorganisaatiolla’ 
oikeushenkilöä tai jäsenyyteen perustuvaa 
yhdistystä tai liittoa, jolla on 
oikeuskelpoisuus valvoa ja varmistaa, 
miten toimijat, jotka on sertifioitu 
asianmukaisen huolellisuuden 
järjestelmien käyttäjiksi, soveltavat 
kyseisiä järjestelmiä;

Or. en

Perustelu

Määritelmä vastaa komission alkuperäistä ehdotusta. 

Tarkistus 110
Holger Krahmer, Marit Paulsen

Neuvoston kanta
3 artikla – otsikko

Neuvoston kanta Tarkistus

FLEGT- tai CITES-luvan saaneiden 
puutavaran ja puutuotteiden asema

FLEGT- tai CITES-luvan saaneiden 
puutavaran ja puutuotteiden asema ja 
nykyiset maailmanlaajuisesti tunnustetut 
metsien sertifiointijärjestelmät 

Or. en

Perustelu

On tunnustettava nykyisten uskottavien metsien sertifiointijärjestelmien arvo. Näitä 
järjestelmiä koskeva poikkeus voisi toivottavasti myös johtaa sertifioitujen metsien määrän 
lisääntymiseen koko maailmassa.
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Tarkistus 111
Paolo Bartolozzi

Neuvoston kanta
3 artikla – otsikko

Neuvoston kanta Tarkistus

FLEGT- tai CITES-luvan saaneiden 
puutavaran ja puutuotteiden asema

FLEGT- tai CITES-luvan saaneiden 
puutavaran ja puutuotteiden asema ja 
kolmansien osapuolten tarkastamat 
sertifiointijärjestelmät

Or. en

Tarkistus 112
Holger Krahmer, Marit Paulsen

Neuvoston kanta
3 artikla – 2 a kohta (uusi)

Neuvoston kanta Tarkistus

Puutavara ja puutuotteet, jotka on 
sertifioitu kolmannen osapuolen 
uskottavan sertifiointijärjestelmän avulla, 
katsotaan tätä asetusta sovellettaessa 
laillisesti korjatuiksi. 

Or. en

Perustelu

On tunnustettava nykyisten uskottavien metsien sertifiointijärjestelmien arvo. Näitä 
järjestelmiä koskeva poikkeus voisi toivottavasti myös johtaa sertifioitujen metsien määrän 
lisääntymiseen koko maailmassa.
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Tarkistus 113
Paolo Bartolozzi

Neuvoston kanta
3 artikla – 2 a kohta (uusi)

Neuvoston kanta Tarkistus

Puutavara ja puutuotteet, jotka on 
sertifioitu kolmannen osapuolen sellaisen 
uskottavan sertifiointijärjestelmän avulla, 
joka sisältää lainmukaisuutta koskevan 
velvoitteen ja joka vastaa tätä asetusta ja 
sen täytäntöönpanosäännöksiä, katsotaan 
tätä asetusta sovellettaessa laillisesti 
korjatuiksi.

Or. en

Tarkistus 114
Kriton Arsenis, Jo Leinen

Neuvoston kanta
4 artikla – -1 kohta (uusi)

Neuvoston kanta Tarkistus

-1. Laittomasti korjatun puutavaran ja 
siitä valmistettujen puutuotteiden 
saattaminen markkinoille ja asettaminen 
saataville markkinoilla on kielletty. 
Toimijoiden on noudatettava 
asianmukaista huolellisuutta taatakseen, 
että ne eivät saata markkinoille tai aseta 
markkinoilla saataville laittomasti 
korjattua puutavaraa tai siitä 
valmistettuja puutuotteita.

Or. en

Perustelu

Laittomasti korjatun puutavaran markkinoille saattamista koskeva kattava kielto on keskeinen 
tekijä asetuksen määritetyn tavoitteen saavuttamisessa. Lisäksi on luotava suora yhteys 
kiellon ja toimijoiden erityisten velvoitteiden välille oikeusvarmuuden säilyttämiseksi.
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Tarkistus 115
Kriton Arsenis, Jo Leinen

Neuvoston kanta
4 artikla – 1 kohta

Neuvoston kanta Tarkistus

1. Toimijoiden on noudatettava 
asianmukaista huolellisuutta ("due 
diligence") sen riskin minimoimiseksi, 
että ne saattavat laittomasti korjattua 
puutavaraa tai sellaisesta puutavarasta 
tehtyjä puutuotteita markkinoille. Tätä 
varten toimijoiden on käytettävä 
5 artiklassa tarkoitettua menettelyistä ja 
toimenpiteistä muodostuvaa järjestelmää, 
jäljempänä 'asianmukaisen huolellisuuden 
järjestelmä'.

1. Toimijoiden, jotka saattavat puutavaraa 
ja puutuotteita markkinoille, on taattava 
-1 kohdassa tarkoitetun velvoitteen 
noudattaminen käyttämällä 5 artiklassa
tarkoitettua menettelyistä ja toimenpiteistä 
muodostuvaa järjestelmää, jäljempänä
'asianmukaisen huolellisuuden järjestelmä'.
Asianmukaisen huolellisuuden 
järjestelmän perustaa joko toimija tai 
7 artiklassa tarkoitettu 
valvontaorganisaatio.

Or. en

Perustelu

Luodaan yhteys asianmukaisen huolellisuuden velvoitteen ja kiellon välille. Vahvistetaan 
oikeusvarmuutta sekä toimijoiden oikeudellista puolustusta. Tehdään kiellosta suhteellinen 
ongelmaan nähden ja käsitellään suoraan komission esiin tuomia kysymyksiä, jotka koskevat 
erillisen kiellon täytäntöönpanoa ja valvontaa.

Tarkistus 116
Kriton Arsenis

Neuvoston kanta
4 artikla – 2 kohta

Neuvoston kanta Tarkistus

2. Kunkin toimijan on ylläpidettävä 
käyttämäänsä asianmukaisen 
huolellisuuden järjestelmää ja arvioitava 
sitä säännöllisesti, paitsi jos se käyttää 7 
artiklassa tarkoitetun valvontaorganisaation 
perustamaa asianmukaisen huolellisuuden 
järjestelmää.

2. Kunkin toimijan on ylläpidettävä 
käyttämäänsä asianmukaisen 
huolellisuuden järjestelmää ja arvioitava 
sitä säännöllisesti, paitsi jos se käyttää 7 
artiklassa tarkoitetun valvontaorganisaation 
perustamaa asianmukaisen huolellisuuden 
järjestelmää. Nykyistä kansallista 
lainsäädännöllistä valvontaa ja 
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vapaaehtoista tämän asetuksen 
vaatimukset täyttävää 
valvontaketjujärjestelmää voidaan käyttää 
asianmukaisen huolellisuuden 
järjestelmän perustana.

Or. en

Perustelu

Euroopan parlamentin ensimmäisen käsittelyn tarkistus 42. 

Tarkistus 117
Theodoros Skylakakis, Cristina Gutiérrez-Cortines

Neuvoston kanta
4 artikla – 2 a kohta (uusi)

Neuvoston kanta Tarkistus

2 a. Pk-yrityksiä lukuun ottamatta 
toimijoiden, jotka asettavat puutavaraa ja 
siitä valmistettuja tuotteita saataville 
markkinoilla yli 100 000 euron arvosta 
vuosittain, on koko toimitusketjun osalta:
i) kyettävä yksilöimään sekä toimija, joka 
on toimittanut puutavaran ja puutuotteet, 
että toimija, jolle puutavara ja puutuotteet 
on toimitettu;
ii) annettava pyydettäessä tietoa 
puulajista, alkuperämaasta/-maista ja 
tarvittaessa alkuperää koskevasta luvasta;
iii) varmistettava tarvittaessa, että toimija, 
joka on ensimmäisenä toimittanut 
puutavaran ja puutuotteet, on täyttänyt 
tämän asetuksen mukaiset velvoitteensa.

Or. en

Perustelu

Pk-yrityksiä lukuun ottamatta toimijoiden, jotka asettavat puutavaraa ja siitä valmistettuja 
tuotteita saataville markkinoille, on merkittävässä mittakaavassa tapahtuvan toiminnan 
yhteydessä noudatettava asiaa koskevaa asianmukaista huolellisuutta, ja niiden on annettava 
perustiedot tuotteista, niiden lähteistä ja niitä hankkivista tahoista.
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Tarkistus 118
Kriton Arsenis

Neuvoston kanta
4 artikla – 2 a kohta (uusi)

Neuvoston kanta Tarkistus

Jos toimija tietää tai epäilee tai toimijalla 
on perusteltu syy epäillä, että laittomasti 
korjattua puutavaraa tai puutuotteita 
saatetaan markkinoille tai asetetaan 
saataville markkinoille, toimijan on 
ilmoitettava asiasta toimivaltaisille 
viranomaisille.

Or. en

Perustelu

Ilmoitusvelvollisuus, jolla edistetään valvontaa ja tehdään kiellosta suhteellinen ja toimiva, 
kun estetään laittomasti korjatun puutavaran asettaminen saataville.

Tarkistus 119
Kriton Arsenis

Neuvoston kanta
5 artikla – 1 kohta – b alakohta

Neuvoston kanta Tarkistus

b) riskinarviointimenettelyt, joilla toimija 
voi analysoida ja arvioida sitä riskiä, että 
laittomasti korjattua puutavaraa tai 
sellaisesta puutavarasta valmistettuja 
puutuotteita saatetaan markkinoille.

b) riskinarviointimenettelyt, joilla toimija 
voi analysoida ja arvioida sitä riskiä, että 
laittomasti korjattua puutavaraa tai 
sellaisesta puutavarasta valmistettuja 
puutuotteita saatetaan markkinoille.

Menettelyissä on otettava huomioon a 
alakohdassa tarkoitetut tiedot ja muun 
muassa seuraavat asiaankuuluvat 
riskinarviointiperusteet:

Menettelyissä on otettava huomioon a 
alakohdassa tarkoitetut tiedot ja muun 
muassa seuraavat asiaankuuluvat 
riskinarviointiperusteet:

– sovellettavan lainsäädännön 
noudattamista koskeva varmistus, joka voi 
sisältää sertifiointijärjestelmän tai muita 
kolmannen osapuolen järjestelmiä, joilla 

– sovellettavan lainsäädännön 
noudattamista koskeva varmistus, joka voi 
sisältää sertifiointijärjestelmän tai muita 
kolmannen osapuolen järjestelmiä, joilla 
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tarkastetaan, että sovellettavaa 
lainsäädäntöä noudatetaan;

tarkastetaan, että sovellettavaa 
lainsäädäntöä noudatetaan;

– tiettyjen puulajien laittoman
puunkorjuun levinneisyys;

– sidosryhmien kuulemisen taso;

– laittoman puunkorjuun tai laittomien 
käytäntöjen levinneisyys 
puunkorjuumaassa ja/tai maan sisäisellä 
alueella, josta puutavara on korjattu;

– laittoman puunkorjuun tai laittomien 
käytäntöjen levinneisyys 
puunkorjuumaassa ja/tai maan sisäisellä 
alueella, josta puutavara on korjattu, ja 
aseellisten konfliktien yleisyyden, 
metsänhoidon todettujen laiminlyöntien ja 
lahjonnan korkean esiintyvyyden 
huomioon ottaminen;

– puutavaran tuontia ja vientiä koskevat 
YK:n turvallisuusneuvoston tai Euroopan 
unionin neuvoston kiellot;

– puutuotteiden toimitusketjun 
monimutkaisuus;

– puutuotteiden toimitusketjun 
monimutkaisuus;

Or. en

Perustelu

Sidosryhmien kuuleminen on keskeinen tekijä FLEGT-toimintasuunnitelman toiminnan 
kannalta. Asianmukaisen huolellisuuden järjestelmän avoimuus on tekijä, joka voi edistää 
merkittävästi järjestelmän onnistumista tehokkaassa riskien arvioinnissa. Konfliktialueita 
koskeva ensimmäisen käsittelyn tarkistus 47. Aseellisten konfliktien huomioonottamisen pitäisi 
olla nimenomaisesti mainittu riskien arviointimenettelyn osa. Menettelyssä on myös otettava 
huomioon asiaan liittyvät kiellot.

Tarkistus 120
Paolo Bartolozzi

Neuvoston kanta
5 artikla – 1 kohta – b alakohta

Neuvoston kanta Tarkistus

b) riskinarviointimenettelyt, joilla toimija 
voi analysoida ja arvioida sitä riskiä, että 
laittomasti korjattua puutavaraa tai 
sellaisesta puutavarasta valmistettuja 
puutuotteita saatetaan markkinoille.

b) riskinarviointimenettelyt, joilla toimija 
voi analysoida ja arvioida sitä riskiä, että 
laittomasti korjattua puutavaraa tai 
sellaisesta puutavarasta valmistettuja 
puutuotteita saatetaan markkinoille.

Menettelyissä on otettava huomioon a 
alakohdassa tarkoitetut tiedot ja muun 

Menettelyissä on otettava huomioon a 
alakohdassa tarkoitetut tiedot ja muun 
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muassa seuraavat asiaankuuluvat 
riskinarviointiperusteet:

muassa seuraavat asiaankuuluvat 
riskinarviointiperusteet:

– sovellettavan lainsäädännön 
noudattamista koskeva varmistus, joka voi 
sisältää sertifiointijärjestelmän tai muita 
kolmannen osapuolen järjestelmiä, joilla 
tarkastetaan, että sovellettavaa 
lainsäädäntöä noudatetaan;

– sovellettavan lainsäädännön 
noudattamista koskeva varmistus, joka voi 
sisältää sertifiointijärjestelmän tai muita 
kolmannen osapuolen järjestelmiä, joilla 
tarkastetaan, että sovellettavaa 
lainsäädäntöä noudatetaan;

– tiettyjen puulajien laittoman puunkorjuun 
levinneisyys;

– tiettyjen puulajien laittoman puunkorjuun 
levinneisyys;

– laittoman puunkorjuun tai laittomien 
käytäntöjen levinneisyys 
puunkorjuumaassa ja/tai maan sisäisellä 
alueella, josta puutavara on korjattu;

– laittoman puunkorjuun levinneisyys 
puunkorjuumaassa ja/tai maan sisäisellä 
alueella, josta puutavara on korjattu;

– puutuotteiden toimitusketjun 
monimutkaisuus;

– puutuotteiden toimitusketjun 
monimutkaisuus;

Or. en

Tarkistus 121
Anja Weisgerber

Neuvoston kanta
5 artikla – 1 kohta – c alakohta

Neuvoston kanta Tarkistus

c) riskinvähentämismenettelyt, jotka 
sisältävät riittävät ja oikeasuhteiset 
toimenpiteet ja menettelyt riskin 
tosiasialliseksi vähentämiseksi ja joissa 
voidaan myös edellyttää lisää tietoja tai 
asiakirjoja ja/tai kolmannen osapuolen 
toteuttamaa tarkastusta, paitsi jos b 
alakohdassa tarkoitetuissa 
riskinarviointimenettelyissä havaittu riski 
on vähäinen.

c) riskinvähentämismenettelyt, jotka 
sisältävät riittävät ja oikeasuhteiset 
toimenpiteet ja menettelyt riskin 
tosiasialliseksi vähentämiseksi ja joissa 
voidaan myös edellyttää lisää tietoja tai 
asiakirjoja ja/tai kolmannen osapuolen 
toteuttamaa tarkastusta, paitsi jos b 
alakohdassa tarkoitetuissa 
riskinarviointimenettelyissä tai 
puolueettomien kriteerien perusteella
havaittu riski on vähäinen.

Or. de

Perustelu

Monissa tapauksissa laittoman puunkorjuun riskiä ei ole tai se on hyvin pieni, mikä johtuu 
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lain määräyksistä ja metsänomistajien erityisesti siteestä metsiinsä. Riskejä voidaan arvioida 
riittävästi riskienarviointimenettelyllä, mutta myös objektiivisilla kriteereillä (esimerkiksi 
pieniin alueisiin jakautunut metsänomistus). Tämä mahdollistaa täytäntöönpanossa 
asianmukaisen kustannus-hyötysuhteen.

Tarkistus 122
Holger Krahmer, Marit Paulsen

Neuvoston kanta
5 artikla – 3 kohta – 1 alakohta

Neuvoston kanta Tarkistus

3. Markkinakehityksen ja tämän asetuksen 
täytäntöönpanosta saatavien kokemusten 
huomioon ottamiseksi, erityisesti 18 
artiklan 3 kohdassa tarkoitetuista 
kertomuksista välittyviltä osin, komissio 
voi Euroopan unionin toiminnasta tehdyn 
sopimuksen 290 artiklan mukaisesti antaa 
delegoituja säädöksiä sellaisten 
täydentävien asiaankuuluvien 
riskinarviointiperusteiden osalta, joita 
voidaan tarvita tämän artiklan 1 kohdan 
b alakohdan toisessa alakohdassa 
tarkoitettujen lisäksi. Antaessaan tällaisia 
delegoituja säädöksiä komissio tekee 
ratkaisunsa tämän asetuksen 
asiaankuuluvien säännösten mukaisesti.

3. Ottaen huomioon markkinakehityksen 
ja tämän asetuksen täytäntöönpanosta
saatavat kokemukset erityisesti 18 artiklan 
3 kohdassa tarkoitetuista kertomuksista 
välittyviltä osin komissio voi Euroopan 
unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen
290 artiklan mukaisesti täydentää tämän 
artiklan 1 kohtaa, jotta voidaan parantaa 
asianmukaisen huolellisuuden 
järjestelmien tehokkuutta estettäessä 
laittomasti korjatun puutavaran tai siitä 
valmistettujen tuotteiden saattaminen 
sisämarkkinoille.

Or. en

Perustelu

"Asettaminen saataville sisämarkkinoilla", jota esittelijä on ehdottanut, on merkitykseltään 
liian laaja, ja siihen liittyy oikeudellista epävarmuutta. "Saattaminen markkinoille" on 
määritelty ja sitä sovelletaan yhteisön säännöstössä, toisin kuin "asettamista saataville". 
Asettaminen saataville voisi tarkoittaa valvontaketjun kaikkia toimijoita pienviljelijöistä 
paikalliseen huonekalukauppiaaseen.
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Tarkistus 123
Kriton Arsenis

Neuvoston kanta
5 artikla – 3 kohta – 1 alakohta

Neuvoston kanta Tarkistus

3. Markkinakehityksen ja tämän asetuksen 
täytäntöönpanosta saatavien kokemusten 
huomioon ottamiseksi, erityisesti 18 
artiklan 3 kohdassa tarkoitetuista 
kertomuksista välittyviltä osin, komissio 
voi Euroopan unionin toiminnasta tehdyn 
sopimuksen 290 artiklan mukaisesti antaa 
delegoituja säädöksiä sellaisten 
täydentävien asiaankuuluvien 
riskinarviointiperusteiden osalta, joita 
voidaan tarvita tämän artiklan 1 kohdan 
b alakohdan toisessa alakohdassa 
tarkoitettujen lisäksi. Antaessaan tällaisia 
delegoituja säädöksiä komissio tekee 
ratkaisunsa tämän asetuksen 
asiaankuuluvien säännösten mukaisesti.

3. Markkinakehityksen ja tämän asetuksen 
täytäntöönpanosta saatavien kokemusten 
huomioon ottamiseksi, erityisesti
11 a artiklassa1 tarkoitetusta tietojen 
vaihdosta ja 18 artiklan 3 kohdassa 
tarkoitetuista kertomuksista välittyviltä 
osin, komissio voi Euroopan unionin 
toiminnasta tehdyn sopimuksen 
290 artiklan mukaisesti antaa delegoituja 
säädöksiä sellaisten täydentävien 
asiaankuuluvien riskinarviointiperusteiden 
osalta, joita voidaan tarvita tämän artiklan 
1 kohdan b alakohdan toisessa alakohdassa 
tarkoitettujen lisäksi. Antaessaan tällaisia 
delegoituja säädöksiä komissio tekee 
ratkaisunsa tämän asetuksen 
asiaankuuluvien säännösten mukaisesti.

______________
111 a artikla (uusi)
1. Komission avustamien toimivaltaisten 
viranomaisten on annettava teknistä apua 
ja ohjausta toimijoille ottaen huomioon 
pk-yritysten tilanne, jotta voidaan 
helpottaa tämän asetuksen vaatimusten 
täyttämistä erityisesti liittyen 5 artiklan 
mukaisen asianmukaisen huolellisuuden 
järjestelmän toteutukseen.
2. Komission avustamien toimivaltaisten 
viranomaisten on edistettävä tämän 
asetuksen täytäntöönpanoon liittyvien 
parhaiden käytäntöjen vaihtoa ja 
annettava tällaiset tiedot pyynnöstä 
toimijoille ja erityisesti pk-yrityksille.
3. Toimivaltaiset viranomaiset ja komissio 
hallinnoivat ja levittävät laitonta 
puunkorjuuta ja siihen liittyvää kauppaa 
koskevia tietoja, jotta toimijoita voidaan 
auttaa 5 artiklan 1 kohdan b alakohdan 
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mukaisessa järjestelmällisessä riskien 
arvioinnissa.
4. Tällaisten tietojen levittämisen 
yhteydessä jäsenvaltioiden on taattava 
salassapitovelvollisuuden noudattaminen 
ja kaikkien sellaisten henkilötietojen 
luottamuksellisuus, joita niillä on tai joita 
ne saavat tietoonsa, direktiivin 95/46 
mukaisesti.
5. Apua annetaan niin, että vältetään 
toimivaltaisten viranomaisten vastuun 
väheneminen ja säilytetään niiden 
riippumattomuus asetuksen 
täytäntöönpanossa.

Or. en

Perustelu

Teknisestä avusta ja opastuksesta saadut kokemukset on myös otettava huomioon riskien 
arviointiperusteita täydennettäessä.

Tarkistus 124
Julie Girling

Neuvoston kanta
5 artikla – 3 a kohta (uusi)

Neuvoston kanta Tarkistus

3 a. Yksittäisiä jäsenvaltioita ei saa 
puutavaran ja puutuotteiden markkinoille 
pääsyn osalta estää asettamasta 
puutavaran korjaamiselle ja alkuperälle 
tiukempia vaatimuksia kuin tässä 
asetuksessa määrätyt vaatimukset metsien 
kestävän hoidon vaatimusten, 
ympäristönsuojelun, luonnon 
monimuotoisuuden ja ekosysteemien 
suojelun, paikallisten yhteisöjen ja niiden 
elinympäristöjen suojelun, metsästä 
riippuvaisten yhteisöjen suojelun ja 
alkuperäiskansojen oikeuksien 
kunnioittamisen ja ihmisoikeuksien 
osalta.
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Or. en

Perustelu

Palautetaan parlamentin ensimmäisen käsittelyn tarkistukset, jotta jäsenvaltiot voivat 
tarvittaessa ottaa käyttöön tiukempia kansallisia vaatimuksia.

Tarkistus 125
Holger Krahmer, Marit Paulsen

Neuvoston kanta
5 a artikla (uusi)

Neuvoston kanta Tarkistus

5 a artikla
Merkitseminen

Jäsenvaltioiden on varmistettava, että ...* 
mennessä kaikki markkinoille saatettu ja 
puutavara ja puutuotteet merkitään 
4 artiklan 2 a kohdan i ja ii alakohdan 
säännösten mukaisesti.
Komissio voi delegoitujen säädösten 
avulla hyväksyä yksityiskohtaisia 
sääntöjä, joilla taataan 
merkintäjärjestelmän tehokas toiminta. 
Tässä kohdassa tarkoitettuihin 
delegoituihin säädöksiin sovelletaan 13, 
14 ja 15 artiklassa vahvistettuja 
menettelyjä.
* Virallinen lehti: kaksi vuotta tämän 
asetuksen voimaantulosta.

Or. en

Perustelu

"Asettaminen saataville sisämarkkinoilla", jota esittelijä on ehdottanut (tarkistus 35), on 
merkitykseltään liian laaja, ja siihen liittyy oikeudellista epävarmuutta. "Saattaminen
markkinoille" on määritelty ja sitä sovelletaan yhteisön säännöstössä, toisin kuin "asettamista 
saataville". Asettaminen saataville voisi tarkoittaa valvontaketjun kaikkia toimijoita 
pienviljelijöistä paikalliseen huonekalukauppiaaseen.
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Tarkistus 126
Anja Weisgerber

Neuvoston kanta
5 a artikla (uusi)

Neuvoston kanta Tarkistus

5 a artikla
Jäsenvaltiot voivat sallia markkinoiden 
toimijoille laillisesti ja kestävästi tuotetun 
puutavaran yksinomaan 
vapaaehtoisuuteen perustuvan 
merkinnän, ja ne voivat hyväksyä tätä 
koskevia sääntöjä alueellaan 
väärinkäytösten ja väärentämisen 
estämiseksi.

Or. de

Perustelu

Asetuksen mukaisilla toimilla voidaan varmistaa riittävässä määrin, että EU:ssa markkinoille 
tuodaan vain laillisesti ja kestävästi korjattua puutavaraa. Lisämerkintä ei siksi ole 
tarpeellinen. Se aiheuttaisi toimijoille tarpeetonta kuormitusta ja byrokratiaa. Jos jäsenvaltiot 
haluavat käyttää tällaista välinettä markkinointisyistä, sen pitäisi olla mahdollisista täysin 
vapaaehtoisuuteen perustuen.

Tarkistus 127
Judith A. Merkies

Neuvoston kanta
6 artikla – 1 kohta – 1 alakohta

Neuvoston kanta Tarkistus

1. Kunkin jäsenvaltion on nimettävä yksi 
tai useampi toimivaltainen viranomainen, 
joka on vastuussa tämän asetuksen 
soveltamisesta. 

1. Kunkin jäsenvaltion on nimettävä yksi 
tai useampi toimivaltainen viranomainen, 
joka on vastuussa tämän asetuksen 
soveltamisesta. Näille viranomaisille on 
annettava riittävät valtuudet tämän 
asetuksen voimaan saattamiseen 
valvomalla sen soveltamista, tutkimalla 
epäiltyjä rikkomisia yhteistyössä 
tulliviranomaisten kanssa ja ilmoittamalla 
rikoksista ajoissa syyttäjäviranomaiselle.
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Or. en

Perustelu

Palautetaan EP:n ensimmäisen käsittelyn sanamuoto. Asetuksen kattavan ja tehokkaan 
toteutuksen takaamisessa kansallisilla toimivaltaisilla viranomaisilla on keskeinen asema. 
Siksi on tärkeää antaa niille riittävä toimivalta sekä selkeä aikataulu, jotta ne voivat 
valmistautua asianmukaisesti asetuksen täytäntöönpanoon.

Tarkistus 128
Kriton Arsenis

Neuvoston kanta
6 artikla – 1 kohta – 2 a alakohta (uusi)

Neuvoston kanta Tarkistus

Näille viranomaisille on annettava 
riittävät valtuudet tämän asetuksen 
voimaan saattamiseen valvomalla sen 
soveltamista, tutkimalla epäiltyjä 
rikkomisia yhteistyössä tulliviranomaisten 
kanssa ja ilmoittamalla rikoksista ajoissa 
syyttäjäviranomaiselle.

Or. en

Perustelu

Ensimmäisen käsittelyn tarkistus 63.

Tarkistus 129
Gerben-Jan Gerbrandy

Neuvoston kanta
7 artikla – 1 kohta

Neuvoston kanta Tarkistus

1. Valvontaorganisaatio hoitaa seuraavia 
tehtäviä:

1. Valvontaorganisaatio:

a) pitää yllä ja arvioi säännöllisesti 
asianmukaisen huolellisuuden järjestelmää 
5 artiklan mukaisesti ja myöntää toimijoille 

a) pitää yllä ja arvioi säännöllisesti 
asianmukaisen huolellisuuden järjestelmää 
5 artiklan mukaisesti ja myöntää toimijoille 



PE440.145v02-00 42/70 AM\814446FI.doc

FI

oikeuden käyttää sitä; oikeuden käyttää sitä;
b) tarkistaa, että kyseiset toimijat käyttävät 
sen asianmukaisen huolellisuuden 
järjestelmää oikein; 

b) tarkistaa, että kyseiset toimijat käyttävät 
sen omaa asianmukaisen huolellisuuden 
järjestelmää oikein;

c) toteuttaa asianmukaisia toimia 
tapauksissa, joissa toimija ei käytä sen 
asianmukaisen huolellisuuden järjestelmää 
oikein, ja ilmoittaa toimivaltaisille 
viranomaisille, jos toimija käyttää 
järjestelmää törkeästi tai toistuvasti väärin.

c) toteuttaa asianmukaisia toimia 
tapauksissa, joissa toimija ei käytä sen 
asianmukaisen huolellisuuden järjestelmää 
oikein, ja ilmoittaa toimivaltaisille 
viranomaisille, jos toimija käyttää 
järjestelmää väärin.

Or. en

Tarkistus 130
Kriton Arsenis

Neuvoston kanta
7 artikla – 1 kohta – b alakohta

Neuvoston kanta Tarkistus

b) tarkistaa, että kyseiset toimijat käyttävät 
sen asianmukaisen huolellisuuden 
järjestelmää oikein;

b) sillä on käytössään valvontamekanismi,
jolla varmistetaan, että toimijat, jotka se 
on sertifioinut asianmukaisen 
huolellisuuden järjestelmänsä käyttäjiksi, 
käyttävät kyseistä järjestelmää;

Or. en

Perustelu

Komission alkuperäinen sanamuoto ja ensimmäisen käsittelyn tarkistus 51.

Tarkistus 131
Kriton Arsenis

Neuvoston kanta
7 artikla – 1 kohta – c alakohta

Neuvoston kanta Tarkistus

c) toteuttaa asianmukaisia toimia 
tapauksissa, joissa toimija ei käytä sen 
asianmukaisen huolellisuuden järjestelmää

c) toteuttaa asianmukaisia
kurinpitotoimenpiteitä sellaisia 
sertifioimiaan toimijoita vastaan, jotka 
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oikein, ja ilmoittaa toimivaltaisille 
viranomaisille, jos toimija käyttää 
järjestelmää törkeästi tai toistuvasti 
väärin.

eivät noudata sen asianmukaisen 
huolellisuuden järjestelmää; 
kurinpitotoimiin voi kuulua asiasta 
raportointi asiaankuuluvalle kansalliselle 
toimivaltaiselle viranomaiselle.

Or. en

Perustelu

Komission alkuperäinen sanamuoto ja ensimmäisen käsittelyn tarkistus 51.

Tarkistus 132
Paolo Bartolozzi

Neuvoston kanta
7 artikla – 2 kohta – c alakohta

Neuvoston kanta Tarkistus

c) se hoitaa tehtäviään eturistiriitoja 
välttäen.

Poistetaan.

Or. en

Tarkistus 133
Judith A. Merkies

Neuvoston kanta
7 artikla – 4 kohta

Neuvoston kanta Tarkistus

4. Toimivaltaisten viranomaisten on 
säännöllisin väliajoin tarkastettava, että 
niiden lainkäyttöalueella toimivat 
valvontaorganisaatiot hoitavat 1 kohdassa 
säädettyjä tehtäviä jatkuvasti ja täyttävät 2 
kohdassa asetetut vaatimukset.

4. Toimivaltaisten viranomaisten on 
säännöllisin väliajoin tarkastettava myös 
itse paikalla tehtävin tarkastuksin 
vuotuisen suunnitelman mukaisesti tai 
kolmansien osapuolten perustellun 
huolen johdosta, että niiden 
lainkäyttöalueella toimivat 
valvontaorganisaatiot hoitavat 1 kohdassa 
säädettyjä tehtäviä jatkuvasti ja täyttävät 
2 kohdassa asetetut vaatimukset.
Tarkastuksista ilmoitetaan komissiolle, ja 
komissio tarkastelee niitä vuosittain. 
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Tarkastuskertomusten on oltava julkisesti 
saatavilla.

Or. en

Perustelu

Palautetaan EP:n ensimmäisen käsittelyn tarkistus pääosin. Lain tehokkuuden 
parantamiseksi on tärkeää, ettei tarkastuksia toteuteta vain toimistoissa. Avoimuuden ja 
tiedonsaannin takaamiseksi yleisöllä on oltava oikeus tutustua tarkastuskertomuksiin. 
Toimivaltaisilla viranomaisilla on hyvin tärkeä rooli asetuksen täytäntöönpanossa. Siksi 
niiden toimien rajat on määriteltävä selvästi, jotta voidaan myös taata, että 
täytäntöönpanotoimet ovat yhdenmukaisia koko EU:ssa.

Tarkistus 134
Kriton Arsenis

Neuvoston kanta
7 artikla – 4 kohta

Neuvoston kanta Tarkistus

4. Toimivaltaisten viranomaisten on 
säännöllisin väliajoin tarkastettava, että 
niiden lainkäyttöalueella toimivat 
valvontaorganisaatiot hoitavat 1 kohdassa 
säädettyjä tehtäviä jatkuvasti ja täyttävät 2 
kohdassa asetetut vaatimukset.

4. Toimivaltaisten viranomaisten on 
säännöllisin väliajoin tai kolmansien 
osapuolten perustellun huolen johdosta
tarkastettava, että niiden lainkäyttöalueella 
toimivat valvontaorganisaatiot hoitavat 1 
kohdassa säädettyjä tehtäviä jatkuvasti ja 
täyttävät 2 kohdassa asetetut vaatimukset.
Tarkastuskertomusten on oltava julkisesti 
saatavilla.

Or. en

Perustelu

Euroopan parlamentin ensimmäisen käsittelyn tarkistus 54.
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Tarkistus 135
Gerben-Jan Gerbrandy

Neuvoston kanta
7 artikla – 6 kohta

Neuvoston kanta Tarkistus

6. Toimivaltaiset viranomaiset tai 
komissio voivat peruuttaa
valvontaorganisaation hyväksynnän, jos 
toimivaltainen viranomainen tai komissio
on todennut, että valvontaorganisaatio ei 
enää hoida 1 kohdassa säädettyjä tehtäviä 
tai täytä 2 kohdassa asetettuja vaatimuksia.
Toimivaltainen viranomainen tai komissio 
voi peruuttaa ainoastaan sellaisen 
hyväksynnän, jonka se itse on myöntänyt. 
Ennen hyväksynnän peruuttamista 
komissio ilmoittaa asiasta asianomaisille 
jäsenvaltioille. Jäsenvaltioiden on 
ilmoitettava hyväksynnän peruuttamisesta 
komissiolle.

6. Komissio lykkää tai peruuttaa 
valvontaorganisaation hyväksynnän, jos 
toimivaltainen viranomainen on todennut, 
että valvontaorganisaatio ei enää hoida 
1 kohdassa säädettyjä tehtäviä tai täytä 
2 kohdassa asetettuja vaatimuksia. Ennen 
hyväksynnän lykkäämistä tai peruuttamista 
komissio ilmoittaa asiasta asianomaisille 
jäsenvaltioille.

Or. en

Perustelu

EP:n ensimmäisen käsittelyn tarkistus 55, jolla lisätään mahdollisuus valita kahdesta 
vaihtoehdosta, joita ovat lykkääminen ja peruuttaminen (rikkomusten vakavuuden tai 
toistumisen mukaan). Tämän pitäisi vastata valvontaorganisaatioiden keskitettyä 
tunnustamista.

Tarkistus 136
Cristina Gutiérrez-Cortines

Neuvoston kanta
9 artikla – 1 kohta

Neuvoston kanta Tarkistus

1. Toimivaltaisten viranomaisten on 
tehtävä tarkastuksia sen toteamiseksi, 
noudattavatko toimijat 4 ja 5 artiklassa 
asetettuja vaatimuksia.

1. Toimivaltaisten viranomaisten on 
tehtävä riittävän usein ja puutavaran ja 
puutuotteiden toimitusketjun 
monimutkaisuutta vastaavalla tavalla ja 
erityisesti sen ensimmäiset vaiheet 
huomioon ottaen tarkastuksia sen 
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toteamiseksi, noudattavatko toimijat 4 ja 
5 artiklassa asetettuja vaatimuksia.

Or. fr

Perustelu

Järjestelmän tehokkuutta on tuettava asianmukaisella ja tarkalla valvonnalla, jota kukin 
jäsenvaltio harjoittaa tuotteiden markkinoille saattamisesta lähtien kiinnittäen erityistä 
huomiota toimitusketjun ensimmäisiin vaiheisiin. 

Tarkistus 137
Gaston Franco, Françoise Grossetête, Catherine Soullie

Neuvoston kanta
9 artikla – 1 kohta

Neuvoston kanta Tarkistus

1. Toimivaltaisten viranomaisten on 
tehtävä tarkastuksia sen toteamiseksi, 
noudattavatko toimijat 4 ja 5 artiklassa 
asetettuja vaatimuksia.

1. Toimivaltaisten viranomaisten on 
tehtävä riskianalyysin perusteella riittävän 
usein tarkastuksia sen toteamiseksi, 
noudattavatko toimijat 4 ja 5 artiklassa 
asetettuja vaatimuksia. 

Or. fr

Perustelu

Järjestelmän tehokkuutta on tuettava asianmukaisella ja tarkalla valvonnalla, jota kukin 
jäsenvaltio harjoittaa tuotteiden markkinoille saattamisesta lähtien. 

Tarkistus 138
Gaston Franco, Françoise Grossetête, Catherine Soullie

Neuvoston kanta
9 artikla – 1 a kohta (uusi)

Neuvoston kanta Tarkistus

1 a. Tarkastuksiin voivat kuulua 
esimerkiksi:
a) asianmukaisen huolellisuuden 
järjestelmän toimien ja menettelyjen 
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tarkastelu;
b) asianmukaisen huolellisuuden 
järjestelmän moitteettoman toiminnan 
osoittavien asiakirjojen ja tietojen 
tarkastelu;
c) tarvittaessa pistokokeet myös paikan 
päällä.

Or. fr

Perustelu

Järjestelmän tehokkuutta on tuettava asianmukaisella ja tarkalla valvonnalla, jota kukin 
jäsenvaltio harjoittaa tuotteiden markkinoille saattamisesta lähtien. 

Tarkistus 139
Cristina Gutiérrez-Cortines

Neuvoston kanta
9 artikla – 1 a kohta (uusi)

Neuvoston kanta Tarkistus

1 a. Tarkastuksiin voivat kuulua 
esimerkiksi:
a) asianmukaisen huolellisuuden 
järjestelmän toimien ja menettelyjen 
tarkastelu;
b) asianmukaisen huolellisuuden 
järjestelmän moitteettoman toiminnan 
osoittavien asiakirjojen ja tietojen 
tarkastelu;
c) tarvittaessa pistokokeet myös paikan 
päällä.

Or. fr

Perustelu

Järjestelmän tehokkuutta on tuettava asianmukaisella ja tarkalla valvonnalla, jota kukin 
jäsenvaltio harjoittaa tuotteiden markkinoille saattamisesta lähtien kiinnittäen erityistä 
huomiota toimitusketjun ensimmäisiin vaiheisiin.
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Tarkistus 140
Cristina Gutiérrez-Cortines

Neuvoston kanta
9 artikla – 2 kohta

Neuvoston kanta Tarkistus

2. Toimijoiden on annettava kaikki
tarvittava apu, jolla helpotetaan 1 kohdassa 
tarkoitettujen tarkastusten tekemistä.

2. Toimijoiden on annettava kaikki 
tarvittava apu, jolla helpotetaan 1 kohdassa
tarkoitetun valvonnan suorittamista 
etenkin toimitiloihin päästämällä ja 
antamalla mahdollisuus tutustua 
asiakirjoihin tai rekistereihin.

Or. fr

Perustelu

Järjestelmän tehokkuutta on tuettava asianmukaisella ja tarkalla valvonnalla, jota kukin 
jäsenvaltio harjoittaa tuotteiden markkinoille saattamisesta lähtien kiinnittäen erityistä 
huomiota toimitusketjun ensimmäisiin vaiheisiin. 

Tarkistus 141
Gaston Franco, Françoise Grossetête, Catherine Soullie

Neuvoston kanta
9 artikla – 2 kohta

Neuvoston kanta Tarkistus

2. Toimijoiden on annettava kaikki 
tarvittava apu, jolla helpotetaan 1 kohdassa
tarkoitettujen tarkastusten tekemistä.

2. Toimijoiden on annettava kaikki 
tarvittava apu, jolla helpotetaan 1 kohdassa 
tarkoitetun valvonnan suorittamista 
etenkin toimitiloihin päästämällä ja 
antamalla mahdollisuus tutustua 
asiakirjoihin tai rekistereihin.

Or. fr

Perustelu

Järjestelmän tehokkuutta on tuettava asianmukaisella ja tarkalla valvonnalla, jota kukin 
jäsenvaltio harjoittaa tuotteiden markkinoille saattamisesta lähtien. 
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Tarkistus 142
Cristina Gutiérrez-Cortines

Neuvoston kanta
9 artikla – 3 kohta

Neuvoston kanta Tarkistus

3. Jos 1 kohdassa tarkoitettujen 
tarkastusten perusteella todetaan puutteita, 
toimivaltaiset viranomaiset voivat antaa 
ilmoituksen korjaavista toimenpiteistä,
jotka toimijan on toteutettava. Ellei toimija 
toteuta tällaisia korjaavia toimenpiteitä, 
voidaan määrätä seuraamuksia 17 artiklan 
mukaisesti.

3. Jos 1 kohdassa tarkoitettujen 
tarkastusten perusteella todetaan puutteita,
kuten asianmukaisen huolellisuuden 
järjestelmän epätäydellinen tai tehoton 
käyttö laittoman puutavaran ja laittomien 
puutuotteiden markkinoille saattamisen 
riskin minimoimisessa, toimivaltaiset 
viranomaiset voivat antaa ilmoituksen 
korjaavista toimenpiteistä, jotka toimijan 
on toteutettava. Ellei toimija toteuta 
tällaisia korjaavia toimenpiteitä, voidaan 
määrätä seuraamuksia 17 artiklan 
mukaisesti.

Or. fr

Perustelu

Järjestelmän tehokkuutta on tuettava asianmukaisella ja tarkalla valvonnalla, jota kukin 
jäsenvaltio harjoittaa tuotteiden markkinoille saattamisesta lähtien kiinnittäen erityistä 
huomiota toimitusketjun ensimmäisiin vaiheisiin. 

Tarkistus 143
Gaston Franco, Françoise Grossetête, Catherine Soullie

Neuvoston kanta
9 artikla – 3 kohta

Neuvoston kanta Tarkistus

3. Jos 1 kohdassa tarkoitettujen 
tarkastusten perusteella todetaan puutteita, 
toimivaltaiset viranomaiset voivat antaa 
ilmoituksen korjaavista toimenpiteistä, 
jotka toimijan on toteutettava. Ellei toimija 
toteuta tällaisia korjaavia toimenpiteitä, 
voidaan määrätä seuraamuksia 17 artiklan 
mukaisesti.

3. Jos 1 kohdassa tarkoitettujen 
tarkastusten perusteella todetaan puutteita,
kuten asianmukaisen huolellisuuden 
järjestelmän epätäydellinen tai tehoton 
käyttö laittoman puutavaran ja laittomien 
puutuotteiden markkinoille saattamisen 
riskin minimoimisessa, toimivaltaiset 
viranomaiset voivat antaa ilmoituksen 
korjaavista toimenpiteistä, jotka toimijan 
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on toteutettava. Ellei toimija toteuta 
tällaisia korjaavia toimenpiteitä, voidaan 
määrätä seuraamuksia 17 artiklan 
mukaisesti.

Or. fr

Perustelu

Järjestelmän tehokkuutta on tuettava asianmukaisella ja tarkalla valvonnalla, jota kukin 
jäsenvaltio harjoittaa tuotteiden markkinoille saattamisesta lähtien. 

Tarkistus 144
Elena Oana Antonescu

Neuvoston kanta
9 artikla – 3 kohta

Neuvoston kanta Tarkistus

3. Jos 1 kohdassa tarkoitettujen 
tarkastusten perusteella todetaan puutteita, 
toimivaltaiset viranomaiset voivat antaa 
ilmoituksen korjaavista toimenpiteistä, 
jotka toimijan on toteutettava. Ellei toimija 
toteuta tällaisia korjaavia toimenpiteitä, 
voidaan määrätä seuraamuksia 17 artiklan 
mukaisesti.

3. Jos 1 kohdassa tarkoitettujen 
tarkastusten perusteella todetaan puutteita, 
toimivaltaiset viranomaiset voivat antaa 
ilmoituksen korjaavista toimenpiteistä, 
jotka toimijan on toteutettava. Ellei toimija 
toteuta tällaisia korjaavia toimenpiteitä, 
voidaan määrätä seuraamuksia 17 artiklan 
mukaisesti. Jos toimivaltaiset 
viranomaiset ovat havainneet, ettei toimija 
ole toteuttanut asianmukaisen 
huolellisuuden järjestelmää, vastaavan 
valvontaorganisaation katsotaan 
epäonnistuneen tehtäviensä 
suorittamisessa tämän asetuksen 
7 artiklan 1 kohdan a, b ja c alakohdan 
mukaisesti, minkä seurauksena sen 
tunnustaminen voidaan peruuttaa 
7 artiklan 6 kohdan mukaisesti.

Or. en

Perustelu

Jos toimivaltainen viranomainen havaitsee, että toimija ei noudata asianmukaisen 
huolellisuuden järjestelmää, myös vastaavan valvontaorganisaation on katsottava 
laiminlyöneen 7 artiklan a kohdan a, b ja c mukaisia velvoitteitaan.



AM\814446FI.doc 51/70 PE440.145v02-00

FI

Tarkistus 145
Judith A. Merkies

Neuvoston kanta
9 artikla – 3 a kohta (uusi)

Neuvoston kanta Tarkistus

3 a. Tarkastuksiin voivat sisältyä muun 
muassa seuraavat:
a) asianmukaisen huolellisuuden 
järjestelmän tutkiminen riskien arviointi-
ja vähentämismenettelyt mukaan lukien;
b) järjestelmän ja menettelyjen 
asianmukaisen toiminnan todistavien 
rekisterien ja asiakirjojen tutkiminen;
c) satunnaistarkastukset, mukaan 
luettuna itse paikalla tehtävät 
tarkastukset.
Komissio valvoo tapaa, jolla jäsenvaltiot 
täyttävät nämä velvollisuudet.

Or. en

Perustelu

Jäsenvaltioiden on tehtävä yhteistyötä ja mahdollisuuksien mukaan koordinoitava valvontaan 
ja tarkastuksiin liittyviä toimiaan. Komission on osaltaan taattava, että yhteistyö toteutuu. 
Asetuksen täytäntöönpanon on oltava joustavaa sovellettavien mekanismien suhteen, ja sen on 
oltava avointa uudelle tekniikalle, joka parantaisi tarkastusten tarkkuutta tulevaisuudessa.

Tarkistus 146
Judith A. Merkies

Neuvoston kanta
9 artikla – 3 b kohta (uusi)

Neuvoston kanta Tarkistus

3 b. Komissio voi hyväksyä 3 a kohdassa 
tarkoitetun valvonnan tiheyttä ja 
luonnetta koskevia yksityiskohtaisia 
sääntöjä, joilla taataan toimijoiden 
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tehokas seuranta.
Tässä kohdassa tarkoitettuihin 
delegoituihin säädöksiin sovelletaan 13, 
14 ja 15 artiklassa vahvistettuja 
menettelyjä.

Or. en

Perustelu

Jäsenvaltioiden on tehtävä yhteistyötä ja mahdollisuuksien mukaan koordinoitava valvontaan 
ja tarkastuksiin liittyviä toimiaan. Komission on osaltaan taattava, että yhteistyö toteutuu. 
Asetuksen täytäntöönpanon on oltava joustavaa sovellettavien mekanismien suhteen, ja sen on 
oltava avointa uudelle tekniikalle, joka parantaisi tarkastusten tarkkuutta tulevaisuudessa.

Tarkistus 147
Judith A. Merkies

Neuvoston kanta
9 artikla – 3 c kohta (uusi)

Neuvoston kanta Tarkistus

3 c. Tarkastajat voivat käyttää asiaan 
liittyvää tekniikkaa, kun sitä tulee 
saataville.

Or. en

Perustelu

Jäsenvaltioiden on tehtävä yhteistyötä ja mahdollisuuksien mukaan koordinoitava valvontaan 
ja tarkastuksiin liittyviä toimiaan. Komission on osaltaan taattava, että yhteistyö toteutuu. 
Asetuksen täytäntöönpanon on oltava joustavaa sovellettavien mekanismien suhteen, ja sen on 
oltava avointa uudelle tekniikalle, joka parantaisi tarkastusten tarkkuutta tulevaisuudessa.
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Tarkistus 148
Kriton Arsenis

Neuvoston kanta
11 artikla – 1 kohta

Neuvoston kanta Tarkistus

1. Toimivaltaisten viranomaisten on 
tehtävä yhteistyötä toistensa kanssa sekä 
kolmansien maiden hallintoviranomaisten 
ja komission kanssa tämän asetuksen 
noudattamisen varmistamiseksi.

1. Toimivaltaisten viranomaisten on 
tehtävä yhteistyötä toistensa kanssa, 
kansallisen hallinnon muiden elinten 
kanssa sekä kolmansien maiden 
hallintoviranomaisten ja komission kanssa 
tämän asetuksen noudattamisen 
varmistamiseksi.

Or. en

Perustelu

Laittoman puunkorjuun ongelman monitahoinen luonne edellyttää myös kansallisten 
hallintojen eri osien välistä yhteistyötä. Tämä on mainittava asetuksessa nimenomaisesti.

Tarkistus 149
Gaston Franco, Françoise Grossetête, Catherine Soullie, Cristina Gutiérrez-Cortines

Neuvoston kanta
11 a artikla (uusi)

Neuvoston kanta Tarkistus

11 a artikla
Neuvoa-antava ryhmä

1. On perustettava neuvoa-antava ryhmä, 
joka koostuu asianomaisten sidosryhmien 
edustajista, muun muassa metsästä 
riippuvaisen teollisuuden edustajista, 
metsänomistajista, kaupan edustajista, 
kansalaisjärjestöistä ja kuluttajaryhmistä, 
ja jonka puheenjohtajana toimii 
komission edustaja.
2. Jäsenvaltioiden ja Euroopan 
parlamentin edustajat voivat osallistua 
neuvoa-antavan ryhmän kokouksiin.
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3. Komissio kuulee neuvoa-antavaa 
ryhmää, ennen kuin se tekee päätöksiä 
tämän asetuksen mukaisesti.

Or. fr

Perustelu

Tavoitteena on virallistaa kahdenväliset ja epäviralliset kuulemiset.

Tarkistus 150
Kriton Arsenis, Jo Leinen

Neuvoston kanta
11 a artikla (uusi)

Neuvoston kanta Tarkistus

11 a artikla
Tekninen apu, ohjaus ja tietojen vaihto

1. Komission avustamien toimivaltaisten 
viranomaisten on annettava teknistä ja 
muuta apua ja ohjausta toimijoille ottaen 
huomioon pk-yritysten tilanne, jotta 
voidaan helpottaa tämän asetuksen 
vaatimusten täyttämistä erityisesti liittyen 
5 artiklan mukaisen asianmukaisen 
huolellisuuden järjestelmän toteutukseen.
2. Komission avustamien toimivaltaisten 
viranomaisten on edistettävä tämän 
asetuksen täytäntöönpanoon liittyvien 
parhaiden käytäntöjen vaihtoa ja 
annettava tällaiset tiedot pyynnöstä 
toimijoille.
3. Toimivaltaiset viranomaiset ja komissio 
hallinnoivat ja levittävät laitonta 
puunkorjuuta ja siihen liittyvää kauppaa 
koskevia tietoja, jotta toimijoita voidaan 
auttaa 5 artiklan 1 kohdan b alakohdan 
mukaisessa järjestelmäriskien 
arvioinnissa.
4. Tällaisten tietojen levittämisen 
yhteydessä jäsenvaltioiden on taattava 
kaupallisten etujen huomioonotto ja 
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salassapitovelvollisuuden noudattaminen 
ja kaikkien sellaisten henkilötietojen 
luottamuksellisuus, joita niillä on tai joita 
ne saavat tietoonsa, kansallisen sekä 
unionin lainsäädännön mukaisesti.
5. Apua annetaan niin, että vältetään 
toimivaltaisten viranomaisten vastuun 
väheneminen ja säilytetään niiden 
riippumattomuus tämän asetuksen 
täytäntöönpanossa.

Or. en

Perustelu

Näin luodaan kehys hallinnollisen taakan vähentämiselle ja otetaan huomion pk-yritysten 
tilanne antamalla teknistä tukea ja takaamalla tietojen ja parhaiden käytäntöjen levittäminen.

Tarkistus 151
Kriton Arsenis

Neuvoston kanta
12 artikla – 1 kohta

Neuvoston kanta Tarkistus

Jotta otettaisiin huomioon tämän asetuksen 
täytäntöönpanosta saatavat kokemukset, 
erityisesti 18 artiklan 3 kohdassa 
tarkoitetuista kertomuksista välittyviltä 
osin, sekä puutavaran ja puutuotteiden 
teknisissä ominaisuuksissa, niiden 
loppukäyttäjien suhteen ja 
tuotantoprosesseissa tapahtunut kehitys, 
komissio voi Euroopan unionin 
toiminnasta tehdyn sopimuksen 290 
artiklan mukaisesti antaa delegoituja 
säädöksiä muuttamalla ja täydentämällä 
liitteessä olevaa puutavaran ja 
puutuotteiden luetteloa. Tällaisilla 
säädöksillä ei saa aiheuttaa toimijoille 
suhteetonta taakkaa. Antaessaan tällaisia 
delegoituja säädöksiä komissio tekee 
ratkaisunsa tämän asetuksen 
asiaankuuluvien säännösten mukaisesti.

Jotta otettaisiin huomioon tämän asetuksen 
täytäntöönpanosta saatavat kokemukset, 
erityisesti 18 artiklan 3 kohdassa 
tarkoitetuista kertomuksista välittyviltä 
osin, 11 a artiklassa1 tarkoitettu tietojen 
vaihto sekä puutavaran ja puutuotteiden 
teknisissä ominaisuuksissa, niiden 
loppukäyttäjien suhteen ja 
tuotantoprosesseissa tapahtunut kehitys, 
komissio voi Euroopan unionin 
toiminnasta tehdyn sopimuksen 
290 artiklan mukaisesti antaa delegoituja 
säädöksiä täydentämällä liitteessä olevaa 
puutavaran ja puutuotteiden luetteloa.
Antaessaan tällaisia delegoituja säädöksiä 
komissio tekee ratkaisunsa tämän 
asetuksen asiaankuuluvien säännösten 
mukaisesti.
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_________________
111 a artikla (uusi)
1. Komission avustamien toimivaltaisten 
viranomaisten on annettava teknistä apua 
ja ohjausta toimijoille ottaen huomioon 
pk-yritysten tilanne, jotta voidaan 
helpottaa tämän asetuksen vaatimusten 
täyttämistä erityisesti liittyen 5 artiklan 
mukaisen asianmukaisen huolellisuuden 
järjestelmän toteutukseen.
2. Komission avustamien toimivaltaisten 
viranomaisten on edistettävä tämän 
asetuksen täytäntöönpanoon liittyvien 
parhaiden käytäntöjen vaihtoa ja 
annettava tällaiset tiedot pyynnöstä 
toimijoille ja erityisesti pk-yrityksille.
3. Toimivaltaiset viranomaiset ja komissio 
hallinnoivat ja levittävät laitonta 
puunkorjuuta ja siihen liittyvää kauppaa 
koskevia tietoja, jotta toimijoita voidaan 
auttaa 5 artiklan 1 kohdan b alakohdan 
mukaisessa järjestelmällisessä riskien 
arvioinnissa.
4. Tällaisten tietojen levittämisen 
yhteydessä jäsenvaltioiden on taattava 
kaupallisten etujen huomioonotto ja 
salassapitovelvollisuuden noudattaminen 
ja kaikkien sellaisten henkilötietojen 
luottamuksellisuus, joita niillä on tai joita 
ne saavat tietoonsa, kansallisen sekä 
yhteisön lainsäädännön mukaisesti.
5. Apua annetaan niin, että vältetään 
toimivaltaisten viranomaisten vastuun 
väheneminen ja säilytetään niiden 
riippumattomuus asetuksen 
täytäntöönpanossa.

Or. en

Perustelu

EP:n ensimmäisen käsittelyn tarkistus 68, jossa otetaan huomioon uusi 11 a artikla. 
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Tarkistus 152
Kriton Arsenis

Neuvoston kanta
13 artikla – 1 kohta

Neuvoston kanta Tarkistus

1. Siirretään komissiolle valta antaa 5 
artiklan 3 kohdassa, 7 artiklan 7 kohdassa 
ja 12 artiklassa tarkoitettuja delegoituja 
säädöksiä seitsemän vuoden ajan tämän 
asetuksen voimaantulosta lukien. Komissio 
esittää siirrettyä säädösvaltaa koskevan 
kertomuksen viimeistään kolme kuukautta 
ennen kuin kolmen vuoden kausi tämän 
asetuksen soveltamispäivästä päättyy. 
Säädösvallan siirtoa jatketaan ilman eri 
toimenpiteitä samanpituisiksi kausiksi, 
jollei Euroopan parlamentti tai neuvosto 
peruuta siirtoa 14 artiklan mukaisesti. 

1. Siirretään komissiolle valta antaa 
2 g artiklassa, 5 artiklan 3 kohdassa, 
7 artiklan 7 kohdassa ja 12 artiklassa 
tarkoitettuja delegoituja säädöksiä 
seitsemän vuoden ajan tämän asetuksen 
voimaantulosta lukien. Komissio esittää 
siirrettyä säädösvaltaa koskevan 
kertomuksen viimeistään kolme kuukautta 
ennen kuin kolmen vuoden kausi tämän 
asetuksen soveltamispäivästä päättyy. 
Säädösvallan siirtoa jatketaan ilman eri 
toimenpiteitä samanpituisiksi kausiksi, 
jollei Euroopan parlamentti tai neuvosto 
peruuta siirtoa 14 artiklan mukaisesti.

Or. en

Perustelu

Siirtäminen käsittää myös sovellettavan lainsäädännön määrittämisen.

Tarkistus 153
Kriton Arsenis

Neuvoston kanta
14 artikla – 1 kohta

Neuvoston kanta Tarkistus

1. Euroopan parlamentti tai neuvosto voi 
peruuttaa 5 artiklan 3 kohdassa, 7 artiklan 
7 kohdassa ja 12 artiklassa tarkoitetun 
säädösvallan siirron.

1. Euroopan parlamentti tai neuvosto voi 
peruuttaa 2 g artiklassa, 5 artiklan 
3 kohdassa, 7 artiklan 7 kohdassa ja 
12 artiklassa tarkoitetun säädösvallan 
siirron.

Or. en



PE440.145v02-00 58/70 AM\814446FI.doc

FI

Perustelu

Siirtäminen käsittää myös sovellettavan lainsäädännön määrittämisen.

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

Neuvoston kanta
17 artikla

Neuvoston kanta Tarkistus

Jäsenvaltioiden on säädettävä tämän 
asetuksen säännösten rikkomisesta 
määrättävistä seuraamuksista ja 
toteutettava kaikki tarvittavat toimenpiteet 
sen varmistamiseksi, että ne pannaan 
täytäntöön. Seuraamusten on oltava 
tehokkaita, oikeasuhteisia ja varoittavia. 
Jäsenvaltioiden on annettava nämä 
säännökset komissiolle tiedoksi sekä 
ilmoitettava sille viipymättä niihin 
vaikuttavista myöhemmistä muutoksista.

a) Jäsenvaltioiden on säädettävä tämän 
asetuksen säännösten rikkomisesta 
määrättävistä seuraamuksista ja 
toteutettava kaikki tarvittavat toimenpiteet 
sen varmistamiseksi, että ne pannaan 
täytäntöön.

b) hallinnollisten seuraamusten on oltava 
tehokkaita, oikeasuhteisia ja varoittavia, 
ja niihin voivat kuulua muun muassa:
i) sakot, jotka ovat suhteessa 
ympäristövahinkoihin, asianomaisen 
puutavaran tai puutuotteiden arvoon sekä 
verojen menetykseen ja taloudelliseen 
haittaan, jota rikkomuksesta on 
aiheutunut; seuraamusten taso on 
laskettava siten, että niillä tosiasiallisesti 
estetään rikkomukseen syyllistyneitä 
saamasta rikkomuksen tuottamaa 
taloudellista hyötyä, tämän kuitenkaan 
rajoittamatta laillista ammatin 
harjoittamisen oikeutta; vakavan 
rikkomuksen toistuessa sakkoja 
korotetaan asteittain;
ii) asianomaisen puutavaran ja 
puutuotteiden takavarikointi;
iii) kaupallisen toiminnan harjoittamista 
koskevan luvan välitön peruuttaminen;
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c) jäsenvaltioiden on annettava nämä 
säännökset komissiolle tiedoksi sekä 
ilmoitettava sille viipymättä niihin 
vaikuttavista myöhemmistä muutoksista. 

Or. fr

Perustelu

Unionin alueella ei saa olla heikkoja kohtia. Asetuksessa on säädettävä tehokkaista, 
varoittavista ja oikeasuhteisista seuraamuksista Euroopan unionissa tavalla, joka vastaa 
yksimielisesti hyväksyttyä laittomasta kalastuksesta annettua asetusta N:o 1005/2008.

Tarkistus 155
Anja Weisgerber

Neuvoston kanta
17 artikla

Neuvoston kanta Tarkistus

Jäsenvaltioiden on säädettävä tämän 
asetuksen säännösten rikkomisesta 
määrättävistä seuraamuksista ja 
toteutettava kaikki tarvittavat toimenpiteet 
sen varmistamiseksi, että ne pannaan 
täytäntöön. Seuraamusten on oltava 
tehokkaita, oikeasuhteisia ja varoittavia.
Jäsenvaltioiden on annettava nämä 
säännökset komissiolle tiedoksi sekä 
ilmoitettava sille viipymättä niihin 
vaikuttavista myöhemmistä muutoksista.

Jäsenvaltioiden on säädettävä tämän 
asetuksen säännösten rikkomisesta 
määrättävistä seuraamuksista ja 
toteutettava kaikki tarvittavat toimenpiteet 
sen varmistamiseksi, että ne pannaan
nopeasti täytäntöön. Seuraamusten on 
oltava tehokkaita, oikeasuhteisia ja 
varoittavia. Sopivia välineitä voivat 
kansallisen lainsäädännön ja toimivallan 
puitteissa olla sakot, puutavaran 
takavarikointi ja sisämarkkinoiden 
myyntiluvan peruuttaminen. 
Toimivaltaisten viranomaisten 
väliaikaisten toimien on oltava sellaisia, 
että ne estävät asianomaisen rikkomisen 
jatkumisen. Jäsenvaltioiden on annettava 
nämä säännökset komissiolle tiedoksi sekä 
ilmoitettava sille viipymättä niihin 
vaikuttavista myöhemmistä muutoksista.

Or. de

Perustelu

Asetuksen tavoitteiden nopea toteutus edellyttää seuraamuksia koskevien säännösten pikaista 
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täytäntöönpanoa. Pakotteita määrättäessä on jäsenvaltioiden tehtävänä laatia pakotteet 
toimiviksi ja tehokkaiksi kansallisen lainsäädännön ja kansallisen toimivallan (toissijaisuus) 
puitteissa.

Tarkistus 156
Judith A. Merkies

Neuvoston kanta
18 artikla – 3 kohta

Neuvoston kanta Tarkistus

3. Komissio arvioi viimeistään ...* ja sen 
jälkeen joka kuudes vuosi tämän asetuksen 
soveltamista koskevien kertomusten ja siitä 
saatujen kokemusten perusteella uudelleen 
tämän asetuksen toimintaa ja tehokkuutta, 
erityisesti pieniin ja keskisuuriin 
yrityksiin kohdistuvien hallinnollisten 
seurausten ja tuotteiden määrittelyn 
osalta. Kertomuksiin liitetään tarvittaessa 
asiaankuuluvia säädösehdotuksia.

3. Komissio arvioi viimeistään ...* ja sen 
jälkeen joka kuudes vuosi tämän asetuksen 
soveltamista koskevien kertomusten ja siitä 
saatujen kokemusten perusteella uudelleen 
tämän asetuksen toimintaa ja tehokkuutta
estettäessä laittomasti korjatun 
puutavaran ja puutuotteiden saattaminen 
sisämarkkinoille ja asettaminen saataville 
sisämarkkinoilla. Sen on erityisesti 
otettava huomioon
– pieniin ja keskisuuriin yrityksiin 
kohdistuvat hallinnollisten seuraukset 
sekä tuotteiden määrittely; sekä
– sen panos metsäkadon, metsien tilan 
huononemisen ja niihin liittyvien
hiilipäästöjen ja koko maailman 
biologisen monimuotoisuuden 
vähenemisen pysäyttämisessä, kestävän 
taloudellisen kasvun ja kestävän 
inhimillisen kehityksen edistämisessä ja 
alkuperäisten ja paikallisten metsistä 
riippuvaisten yhteisöjen 
kunnioittamisessa sekä EU:n 
kansainvälisten velvoitteiden ja 
sitoumusten täyttämisessä.
Kertomuksiin liitetään tarvittaessa 
asiaankuuluvia säädösehdotuksia.

_____________
* Virallinen lehti: lisätään päivämäärä, 
joka on 36+30 kuukautta tämän asetuksen

voimaantulosta.

_______________
* Virallinen lehti: lisätään päivämäärä, joka 
on 36+12 kuukautta tämän asetuksen 
voimaantulosta.
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Or. en

Perustelu

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 point 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).

(Kääntäjän huomautus: Perustelua ei ole käännetty, koska sen pituus ylittää sallitun 
merkkimäärän.)

Tarkistus 157
Holger Krahmer, Marit Paulsen

Neuvoston kanta
18 artikla – 3 kohta

Neuvoston kanta Tarkistus

3. Komissio arvioi viimeistään ...* ja sen 
jälkeen joka kuudes vuosi tämän asetuksen 
soveltamista koskevien kertomusten ja siitä 
saatujen kokemusten perusteella uudelleen 
tämän asetuksen toimintaa ja tehokkuutta,
erityisesti pieniin ja keskisuuriin yrityksiin
kohdistuvien hallinnollisten seurausten ja 
tuotteiden määrittelyn osalta.
Kertomuksiin liitetään tarvittaessa 
asiaankuuluvia säädösehdotuksia.

3. Komissio arvioi viimeistään ...* ja sen 
jälkeen joka kuudes vuosi tämän asetuksen 
soveltamista koskevien kertomusten ja siitä 
saatujen kokemusten perusteella uudelleen 
tämän asetuksen toimintaa ja tehokkuutta
estettäessä laittomasti korjatun 
puutavaran ja puutuotteiden saattaminen 
sisämarkkinoille. Se käsittelee erityisesti 
pieniin ja keskisuuriin yrityksiin
kohdistuvia hallinnollisia seurauksia ja 
tuotteiden määrittelyä. Kertomuksiin 
liitetään tarvittaessa asiaankuuluvia 
säädösehdotuksia.

_______________
* Virallinen lehti: lisätään päivämäärä, 
joka on 36+30 kuukautta tämän asetuksen 
voimaantulosta.

_______________
* Virallinen lehti: lisätään päivämäärä, joka 
on 36+12 kuukautta tämän asetuksen 
voimaantulosta.

Or. en
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Perustelu

"Asettaminen saataville sisämarkkinoilla", jota esittelijä on ehdottanut (tarkistus 68), on 
merkitykseltään liian laaja, ja siihen liittyy oikeudellista epävarmuutta. "Saattaminen 
markkinoille" on määritelty ja sitä sovelletaan yhteisön säännöstössä, toisin kuin "asettamista 
saataville". "Asettaminen saataville" voisi tarkoittaa valvontaketjun kaikkia toimijoita 
pienviljelijöistä paikalliseen huonekalukauppiaaseen.

Tarkistus 158
Kartika Tamara Liotard

Neuvoston kanta
19 artikla – 2 kohta

Neuvoston kanta Tarkistus

Sitä sovelletaan …* lähtien. Asetuksen 5
artiklan 2 kohtaa, 6 artiklan 1 kohtaa sekä 7 
artiklan 7 ja 8 kohtaa sovelletaan kuitenkin 
asetuksen voimaantulopäivästä lähtien.

Sitä sovelletaan …* lähtien. Asetuksen
3 artiklan 1 kohtaa, 6 artiklan 1 kohtaa sekä 
7 artiklan 7 ja 8 kohtaa sovelletaan 
kuitenkin asetuksen voimaantulopäivästä 
lähtien.

____________
* Virallinen lehti: lisätään päivämäärä, 
joka on 30 kuukautta tämän asetuksen 
voimaantulopäivästä.

______________
* Virallinen lehti: lisätään päivämäärä, 
joka on 12 kuukautta tämän asetuksen 
voimaantulopäivästä.

Or. en

Perustelu

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.

(Kääntäjän huomautus: Perustelua ei ole käännetty, koska sen pituus ylittää sallitun 
merkkimäärän.)
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Tarkistus 159
Gaston Franco, Françoise Grossetête, Catherine Soullie, Cristina Gutiérrez-Cortines

Neuvoston kanta
Liite – 2 a luetelmakohta (uusi)

Neuvoston kanta Tarkistus

– 4404 Vannepuu; halkaistut pylväät; 
teroitetut, mutta pituussuunnassa 
sahaamattomat puupaalut, -seipäät ja 
-kepit; puukepit, karkeasti muotoillut, 
mutta ei sorvatut, taivutetut eikä muulla 
tavalla valmistetut, kävelykeppien, 
sateenvarjojen, työkalujen varsien tai 
niiden kaltaisten tavaroiden 
valmistukseen soveltuvat; puusäleet ja 
niiden kaltaiset tavarat;

Or. fr

Perustelu

Asetusta tulee soveltaa mahdollisuuksien mukaan kaikkiin puutuotteisiin. Kaikki puutteet 
voivat mahdollisesti johtaa porsaanreikiin ja eriarvoiseen kohteluun alalla.

Tarkistus 160
Kriton Arsenis

Neuvoston kanta
Liite – 2 a luetelmakohta (uusi)

Neuvoston kanta Tarkistus

– 4404 Vannepuu; halkaistut pylväät; 
teroitetut, mutta pituussuunnassa 
sahaamattomat puupaalut, -seipäät ja 
-kepit; puukepit, karkeasti muotoillut, 
mutta ei sorvatut, taivutetut eikä muulla 
tavalla valmistetut, kävelykeppien, 
sateenvarjojen, työkalujen varsien tai 
niiden kaltaisten tavaroiden 
valmistukseen soveltuvat; puusäleet ja 
niiden kaltaiset tavarat;

Or. en
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Perustelu

Asetusta olisi sovellettava mahdollisimman moneen puutuotteiden luokkaan, jotta vältetään 
porsaanreiät ja epäoikeudenmukainen kilpailu. Kodifiointi seuraa neuvoston asetuksen 
(ETY) N:o 2658/87 liitteessä I esitettyä yhdistettyä nimikkeistöä.

Tarkistus 161
Gaston Franco, Françoise Grossetête, Catherine Soullie, Cristina Gutiérrez-Cortines

Neuvoston kanta
Liite – 2 b luetelmakohta (uusi)

Neuvoston kanta Tarkistus

– 4405 00 00 Lastuvilla; puujauho;

Or. fr

Perustelu

Asetusta tulee soveltaa mahdollisuuksien mukaan kaikkiin puutuotteisiin. Kaikki puutteet 
voivat mahdollisesti johtaa porsaanreikiin ja eriarvoiseen kohteluun alalla.

Tarkistus 162
Kriton Arsenis

Neuvoston kanta
Liite – 2 b luetelmakohta (uusi)

Neuvoston kanta Tarkistus

– 4405 00 00 Lastuvilla; puujauho;

Or. en

Perustelu

Asetusta olisi sovellettava mahdollisimman moneen puutuotteiden luokkaan, jotta vältetään 
porsaanreiät ja epäoikeudenmukainen kilpailu. Kodifiointi seuraa neuvoston asetuksen 
(ETY) N:o 2658/87 liitteessä I esitettyä yhdistettyä nimikkeistöä.
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Tarkistus 163
Gaston Franco, Françoise Grossetête, Catherine Soullie, Cristina Gutiérrez-Cortines

Neuvoston kanta
Liite – 13 a luetelmakohta (uusi)

Neuvoston kanta Tarkistus

– 4417 00 00 Puiset työkalut ja -välineet, 
työkalujen ja -välineiden rungot, varret ja 
kädensijat, luudan-, harjan- ja 
siveltimenrungot, -varret ja -kädensijat; 
puiset jalkineiden lestit ja pakotuspuut;

Or. fr

Perustelu

Asetusta tulee soveltaa mahdollisuuksien mukaan kaikkiin puutuotteisiin. Kaikki puutteet 
voivat mahdollisesti johtaa porsaanreikiin ja eriarvoiseen kohteluun alalla.

Tarkistus 164
Kriton Arsenis

Neuvoston kanta
Liite – 13 a luetelmakohta (uusi)

Neuvoston kanta Tarkistus

– 4417 00 00 Puiset työkalut ja -välineet, 
työkalujen ja -välineiden rungot, varret ja 
kädensijat, luudan-, harjan- ja 
siveltimenrungot, -varret ja -kädensijat; 
puiset jalkineiden lestit ja pakotuspuut;

Or. en

Perustelu

Asetusta olisi sovellettava mahdollisimman moneen puutuotteiden luokkaan, jotta vältetään 
porsaanreiät ja epäoikeudenmukainen kilpailu. Kodifiointi seuraa neuvoston asetuksen 
(ETY) N:o 2658/87 liitteessä I esitettyä yhdistettyä nimikkeistöä.
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Tarkistus 165
Gaston Franco, Françoise Grossetête, Catherine Soullie, Cristina Gutiérrez-Cortines

Neuvoston kanta
Liite – 14 a luetelmakohta (uusi)

Neuvoston kanta Tarkistus

– 4419 00 Puiset pöytä- ja keittiöesineet;

Or. fr

Perustelu

Asetusta tulee soveltaa mahdollisuuksien mukaan kaikkiin puutuotteisiin. Kaikki puutteet 
voivat mahdollisesti johtaa porsaanreikiin ja eriarvoiseen kohteluun alalla.

Tarkistus 166
Kriton Arsenis

Neuvoston kanta
Liite – 14 a luetelmakohta (uusi)

Neuvoston kanta Tarkistus

– 4419 00 Puiset pöytä- ja keittiöesineet;

Or. en

Perustelu

Asetusta olisi sovellettava mahdollisimman moneen puutuotteiden luokkaan, jotta vältetään 
porsaanreiät ja epäoikeudenmukainen kilpailu. Kodifiointi seuraa neuvoston asetuksen 
(ETY) N:o 2658/87 liitteessä I esitettyä yhdistettyä nimikkeistöä.

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

Neuvoston kanta
Liite – 14 b luetelmakohta (uusi)

Neuvoston kanta Tarkistus

– 4420 Puumosaiikki ja upotekoristeinen 
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puu; puiset koru- tai 
ruokailuvälinelippaat ja -kotelot sekä 
niiden kaltaiset tavarat; puiset 
pienoisveistokset ja muut koriste-esineet; 
puiset 94 ryhmään kuulumattomat 
kalusteet;

Or. fr

Perustelu

Asetusta tulee soveltaa mahdollisuuksien mukaan kaikkiin puutuotteisiin. Kaikki puutteet 
voivat mahdollisesti johtaa porsaanreikiin ja eriarvoiseen kohteluun alalla.

Tarkistus 168
Kriton Arsenis

Neuvoston kanta
Liite – 14 b luetelmakohta (uusi)

Neuvoston kanta Tarkistus

– 4420 Puumosaiikki ja upotekoristeinen 
puu; puiset koru- tai 
ruokailuvälinelippaat ja -kotelot sekä 
niiden kaltaiset tavarat; puiset 
pienoisveistokset ja muut koriste-esineet; 
puiset 94 ryhmään kuulumattomat 
kalusteet;

Or. en

Perustelu

Asetusta olisi sovellettava mahdollisimman moneen puutuotteiden luokkaan, jotta vältetään 
porsaanreiät ja epäoikeudenmukainen kilpailu. Kodifiointi seuraa neuvoston asetuksen 
(ETY) N:o 2658/87 liitteessä I esitettyä yhdistettyä nimikkeistöä.
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Tarkistus 169
Gaston Franco, Françoise Grossetête, Catherine Soullie, Cristina Gutiérrez-Cortines

Neuvoston kanta
Liite – 14 c luetelmakohta (uusi)

Neuvoston kanta Tarkistus

– 4421 Muut puuesineet (vaateripustimet 
jne.);

Or. fr

Perustelu

Asetusta tulee soveltaa mahdollisuuksien mukaan kaikkiin puutuotteisiin. Kaikki puutteet 
voivat mahdollisesti johtaa porsaanreikiin ja eriarvoiseen kohteluun alalla.

Tarkistus 170
Kriton Arsenis

Neuvoston kanta
Liite – 14 c luetelmakohta (uusi)

Neuvoston kanta Tarkistus

– 4421 Muut puuesineet (vaateripustimet 
jne.);

Or. en

Perustelu

Asetusta olisi sovellettava mahdollisimman moneen puutuotteiden luokkaan, jotta vältetään 
porsaanreiät ja epäoikeudenmukainen kilpailu. Kodifiointi seuraa neuvoston asetuksen 
(ETY) N:o 2658/87 liitteessä I esitettyä yhdistettyä nimikkeistöä.

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

Neuvoston kanta
Liite – 15 luetelmakohta

Neuvoston kanta Tarkistus

– Yhdistetyn nimikkeistön 47 ja 48 – Yhdistetyn nimikkeistön 47 ja 48 ja 
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ryhmään kuuluva massa ja paperi, lukuun 
ottamatta bambupohjaisia tuotteita ja 
keräystuotteita (jätetuotteita) 

49 ryhmään kuuluva massa ja paperi, 
lukuun ottamatta bambupohjaisia tuotteita 
ja keräystuotteita (jätetuotteita) 

Or. fr

Perustelu

Asetusta tulee soveltaa mahdollisuuksien mukaan kaikkiin puutuotteisiin. Kaikki puutteet 
voivat mahdollisesti johtaa porsaanreikiin ja eriarvoiseen kohteluun alalla.

Tarkistus 172
Gaston Franco, Françoise Grossetête, Catherine Soullie, Cristina Gutiérrez-Cortines

Neuvoston kanta
Liite – 16 luetelmakohta

Neuvoston kanta Tarkistus

– 9403 30, 9403 40, 9403 50 00, 9403 60 ja 
9403 90 30 Puuhuonekalut 

– 9401 61 00, 9401 69 00, 9401 90 30,
9403 30, 9403 40, 9403 50 00, 9403 60 ja 
9403 90 30 Puuhuonekalut; 

Or. fr

Perustelu

Asetusta tulee soveltaa mahdollisuuksien mukaan kaikkiin puutuotteisiin. Kaikki puutteet 
voivat mahdollisesti johtaa porsaanreikiin ja eriarvoiseen kohteluun alalla.

Tarkistus 173
Kriton Arsenis

Neuvoston kanta
Liite – 16 luetelmakohta

Neuvoston kanta Tarkistus

– 9403 30, 9403 40, 9403 50 00, 9403 60 ja 
9403 90 30 Puuhuonekalut

– 9401 61 00, 9401 69 00, 9401 90 30, 
9403 30, 9403 40, 9403 50 00, 9403 60 ja 
9403 90 30 Puuhuonekalut;

Or. en
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Perustelu

Asetusta olisi sovellettava mahdollisimman moneen puutuotteiden luokkaan, jotta vältetään 
porsaanreiät ja epäoikeudenmukainen kilpailu. Kodifiointi seuraa neuvoston asetuksen 
(ETY) N:o 2658/87 liitteessä I esitettyä yhdistettyä nimikkeistöä.


