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Kasutatud tähised

* nõuandemenetlus
antud häälte enamus

**I koostöömenetlus (esimene lugemine)
antud häälte enamus

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

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

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

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

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

(Märgitud menetlus põhineb komisjoni esitatud õiguslikul alusel.)

Õigusloomega seotud teksti muudatusettepanekud

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

nõukogu esimese lugemise seisukoha kohta eesmärgiga võtta vastu Euroopa Parlamendi 
ja nõukogu määrus, milles sätestatakse puitu ja puittooteid turule laskvate ettevõtjate 
kohustused
(05885/4/2010 – C7-0053/2010 – 2008/0198(COD))

(Seadusandlik tavamenetlus: teine lugemine)

Euroopa Parlament,

– võttes arvesse nõukogu esimese lugemise seisukohta (05885/4/2010 – C7-0053/2010);

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

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

– võttes arvesse oma esimese lugemise seisukohta1;

– võttes arvesse komisjoni teatist Euroopa Parlamendile ja nõukogule pealkirjaga 
„Lissaboni lepingu jõustumise mõju käimasolevatele institutsioonidevahelistele 
otsustamismenetlustele” (KOM(2009)0665);

– võttes arvesse Euroopa Liidu toimimise lepingu artikli 294 lõiget 7 ja artikli 192 lõiget 1;

– võttes arvesse Majandus- ja Sotsiaalkomitee arvamust;

– võttes arvesse Regioonide Komitee arvamust;

– võttes arvesse kodukorra artiklit 66;

– võttes arvesse keskkonna-, rahvatervise ja toiduohutuse komisjoni soovitust teisele 
lugemisele (A7-0000/2010),

1. võtab vastu allpool toodud teise lugemise seisukoha;

2. teeb presidendile ülesandeks edastada Euroopa Parlamendi seisukoht nõukogule, 
komisjonile ja liikmesriikide parlamentidele.

                                               
1 Vastuvõetud tekstid, 22.4.2009, P6_TA(2009)0225.
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Muudatusettepanek 1

Nõukogu seisukoht
Põhjendus 1 a (uus)

Nõukogu seisukoht Muudatusettepanek

(1 a) Metsandus on metsarikastes 
arengumaades paljude inimeste jaoks tihti 
üks peamisi sissetulekuallikaid. Seetõttu 
on oluline edendada metsanduse 
säästvamat arengut kõnealustes riikides.

Or. en

Selgitus

Parlamendi esimese lugemise muudatusettepanek 5.

Muudatusettepanek 2

Nõukogu seisukoht
Põhjendus 3

Nõukogu seisukoht Muudatusettepanek

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

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



PR\808813ET.doc 7/50 PE439.878v01-00

ET

ning põlisrahvaste õigusi.

Or. en

Selgitus

Parlamendi esimese lugemise muudatusettepanek 7.

Muudatusettepanek 3

Nõukogu seisukoht
Põhjendus 3 a (uus)

Nõukogu seisukoht Muudatusettepanek

(3 a) Euroopa Liidu toimimise lepingus 
nõutakse keskkonnakaitse nõuete 
integreerimist liidu poliitika ja tegevuse –
kaasa arvatud kaubandusalase –
määratlemisse ja rakendamisse, eelkõige 
pidades silmas säästva arengu 
edendamist.

Or. en

Muudatusettepanek 4

Nõukogu seisukoht
Põhjendus 3 b (uus)

Nõukogu seisukoht Muudatusettepanek

(3 b) Käesoleva määruse eesmärk on 
vältida ebaseaduslikult ülestöötatud puidu 
ja puittoodetega kauplemist liidus, aidates 
sellega peatada metsade hävimist ja 
metsade seisundi halvenemist ning 
peatada bioloogilise mitmekesisuse kadu, 
edendades samal ajal säästvat arengut 
ning põlisrahvaste ja kohalike rahvaste 
austamist. 

Or. en
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Selgitus

Parlamendi esimese lugemise muudatusettepanek 8.

Muudatusettepanek 5

Nõukogu seisukoht
Põhjendus 4

Nõukogu seisukoht Muudatusettepanek

(4) Komisjoni 21. mai 2003. aasta teatises 
Euroopa Parlamendile ja nõukogule 
pealkirjaga „Metsandusõiguse 
rakendamine, metsahaldus ja 
puidukaubandus (Forest Law Enforcement, 
Governance and Trade (FLEGT)): 
ettepanek ELi tegevuskavaks” pakuti välja 
meetmepakett, et toetada rahvusvahelisi 
jõupingutusi ebaseadusliku metsaraie ning 
sellega seotud kaubanduse vastu 
võitlemisel.

(4) Komisjoni 21. mai 2003. aasta teatises 
Euroopa Parlamendile ja nõukogule 
pealkirjaga „Metsandusõiguse 
rakendamine, metsahaldus ja 
puidukaubandus (Forest Law Enforcement, 
Governance and Trade (FLEGT)): 
ettepanek ELi tegevuskavaks” pakuti välja 
meetmepakett, et toetada rahvusvahelisi 
jõupingutusi ebaseadusliku metsaraie ning 
sellega seotud kaubanduse vastu 
võitlemisel ja aidata kaasa säästva 
metsamajandamise laiema eesmärgi 
saavutamisele. 

Or. en

Selgitus

Parlamendi esimese lugemise muudatusettepanek 10.

Muudatusettepanek 6

Nõukogu seisukoht
Põhjendus 10

Nõukogu seisukoht Muudatusettepanek

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

(10) Võttes arvesse, kui keerukad on 
ebaseaduslikku metsaraiet põhjustavad 
tegurid ja selle mõju, tuleks vähendada 
ebaseaduslikku tegevust soodustavaid 
tegureid, suunates meetmed ettevõtjate 
käitumisele. Nõuete ja kohustuste 
karmistamine ning õiguslike vahendite 
täiustamine ettevõtjate vastutusele 
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võtmiseks ebaseaduslikult ülestöötatud 
puidu ja puittoodete siseturul 
kättesaadavaks tegemise eest kuuluvad 
kõige tõhusamate lahenduste hulka, 
millega takistada ettevõtjatel 
ebaseaduslikult ülestöötatud puidu 
tarnijatega kauplemist.

Or. en

Selgitus

Parlamendi esimese lugemise muudatusettepanek 17.

Muudatusettepanek 7

Nõukogu seisukoht
Põhjendus 11

Nõukogu ühine seisukoht Muudatusettepanek

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

(11) Rahvusvaheliselt kokkulepitud 
määratluse puudumisel peaks 
ebaseadusliku metsaraie määratluse 
esmaseks aluseks olema selles riigis 
kehtivad õigusnormid, kus asjaomane puit 
on üles töötatud. Seaduslikult ülestöötatud 
puidu määratlus peaks tagama säästva 
metsamajandamise, bioloogilise 
mitmekesisuse säilitamise ning kohalike 
metsast sõltuvate kogukondade ja 
põlisrahvaste ning nende õiguste 
kaitsmise.

Or. en

Selgitus

Parlamendi esimese lugemise muudatusettepanekud 16 ja 18. 
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Muudatusettepanek 8

Nõukogu seisukoht
Põhjendus 12

Nõukogu seisukoht Muudatusettepanek

(12) Paljud puittooted läbivad enne ja 
pärast nende esmakordset turulelaskmist
arvukaid protsesse. Selleks et vältida 
tarbetut halduskoormust, tuleks käesolevas 
määruses sätestatud nõudeid kohaldada 
mitte kõikide tarneahelas tegutsevate 
ettevõtjate suhtes, vaid üksnes selliste 
ettevõtjate suhtes, kes lasevad puitu ja 
puittooteid siseturule esimest korda.

(12) Paljud puittooted läbivad enne ja 
pärast nende esmakordset turule laskmist
arvukaid protsesse. Selleks et vältida 
tarbetut halduskoormust, tuleks käesolevas 
määruses sätestatud täielikke 
nõuetekohase hoolsuse nõudeid kohaldada 
mitte kõikide tarneahelas tegutsevate 
ettevõtjate suhtes, vaid üksnes selliste 
ettevõtjate suhtes, kes lasevad puitu ja 
puittooteid siseturule esimest korda. Kõigi 
tarneahelas osalevate ettevõtjate suhtes 
peaks siiski kehtima üleüldine keeld 
ebaseaduslikult ülestöötatud puitu või 
puittooteid turul kättesaadavaks teha ja 
nad peaksid selles osas ilmutama 
nõuetekohast hoolsust.

Or. en

Selgitus

Parlamendi esimese lugemise muudatusettepanekud 19 ja 15.

Muudatusettepanek 9

Nõukogu seisukoht
Põhjendus 13

Nõukogu seisukoht Muudatusettepanek

(13) Arvestades, et nõue anda teavet 
uuesti ringlusse võetud puidu päritolu 
kohta tekitaks asjaomaste ettevõtjate jaoks 
ebaproportsionaalselt suurt 
halduskoormust, tuleks sellised tooted 
käesoleva määruse kohaldamisalast välja 
jätta.

välja jäetud

Or. en
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Muudatusettepanek 10

Nõukogu seisukoht
Põhjendus 14

Nõukogu seisukoht Muudatusettepanek

(14) Ettevõtjad, kes lasevad puitu ja 
puittooteid siseturule esimest korda, 
peaksid rakendama meetmete ja menetluste 
süsteemi kaudu nõuetekohast hoolsust 
(nõuetekohase hoolsuse süsteem), et 
võimalikult vähendada ohtu, et nad 
lasevad siseturule ebaseaduslikult 
ülestöötatud puitu ja sellisest puidust 
valmistatud puittooteid. 

(14) Ettevõtjad, kes lasevad puitu ja 
puittooteid siseturule esimest korda, 
peaksid rakendama meetmete ja menetluste 
süsteemi kaudu nõuetekohast hoolsust 
(nõuetekohase hoolsuse süsteem), et 
vältida ebaseaduslikult ülestöötatud puidu
ja sellisest puidust valmistatud puittoodete 
laskmist siseturule. 

Or. en

Muudatusettepanek 11

Nõukogu seisukoht
Põhjendus 15

Nõukogu seisukoht Muudatusettepanek

(15) Nõuetekohase hoolsuse süsteem 
sisaldab kolme lahutamatult riskiohjega 
seotud elementi: juurdepääsu teabele, 
ohuhindamist ja tuvastatud ohu 
vähendamist. Nõuetekohase hoolsuse 
süsteem peaks võimaldama juurdepääsu 
teabele esimest korda siseturule lastava 
puidu ning puittoodete allikate ja tarnijate 
kohta, sealhulgas näiteks asjakohasele 
teabele kohaldatavate õigusaktide järgimise 
kohta. Sellest teabest lähtudes peaksid 
ettevõtjad läbi viima ohuhindamise. Kui 
oht on tuvastatud, peaksid ettevõtjad seda 
ohtu vähendama viisil, mis on 
proportsionaalne tuvastatud ohu suurusega, 
et takistada ebaseaduslikult ülestöötatud 
puidu ja sellisest puidust valmistatud 
puittoodete turulelaskmist.

(15) Nõuetekohase hoolsuse süsteem 
sisaldab kolme lahutamatult riskiohjega 
seotud elementi: juurdepääsu teabele, 
ohuhindamist ja tuvastatud ohu 
vähendamist. Nõuetekohase hoolsuse 
süsteem peaks võimaldama juurdepääsu 
teabele esimest korda siseturule lastava 
puidu ning puittoodete allikate ja tarnijate 
kohta, sealhulgas näiteks asjakohasele 
teabele kohaldatavate õigusaktide 
järgimise, ülestöötamisriigi ja, kui see on 
asjakohane, alampiirkonna ja puidu 
ülestöötamise loa, liigi, koguse ja väärtuse
kohta. Sellest teabest lähtudes peaksid 
ettevõtjad läbi viima ohuhindamise. Kui 
oht on tuvastatud, peaksid ettevõtjad seda 
ohtu vähendama viisil, mis on
proportsionaalne tuvastatud ohu suurusega, 
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et takistada ebaseaduslikult ülestöötatud 
puidu ja sellisest puidust valmistatud 
puittoodete turule laskmist.

Or. en

Selgitus

Nõukogu ühise seisukoha uue põhjenduse sõnastuse täiendamine, et viia see kooskõlla 
muudatusettepanekutega artiklite kohta.

Muudatusettepanek 12

Nõukogu seisukoht
Põhjendus 17

Nõukogu seisukoht Muudatusettepanek

(17) Ohuhindamise menetlustes võib 
metsandussektori heade tavade järgimise 
eesmärgil kasutada tõendite andmist või 
muid kolmandate isikute poolse kontrolli 
skeeme, mis hõlmavad vastavuse kontrolli 
kohaldatavatele õigusaktidele.

(17) Ohuhindamise menetlustes võib
metsandussektori heade tavade järgimise 
eesmärgil kasutada tõendite andmist või 
muid kolmandate isikute poolse kontrolli 
skeeme, mis hõlmavad vastavuse kontrolli 
kohaldatavatele õigusaktidele, tingimusel 
et need täidavad käesolevas määruses 
sätestatud nõudeid.

Or. en

Muudatusettepanek 13

Nõukogu seisukoht
Põhjendus 18

Nõukogu seisukoht Muudatusettepanek

(18) Puidusektor on liidu majanduse 
tähtis osa. Ettevõtjate organisatsioonid on 
kõnealuse sektori olulised osalised, sest 
nad esindavad selle huve avalikkuse ees ja 
suhtlevad eri sidusrühmadega. Nendel 
organisatsioonidel on samuti teadmised ja 
suutlikkus, et analüüsida asjaomaseid 
õigusakte ning hõlbustada nende 
järgimist oma liikmete poolt, kuid nad ei 

(18) Selleks et lihtsustada käesoleva 
määruse rakendamist ja aidata välja 
kujundada häid tavasid, on asjakohane 
tunnustada organisatsioone, kes on välja 
töötanud käesoleva määruse nõuetele 
vastavad nõuetekohase hoolsuse süsteemid. 
Selliste tunnustatud organisatsioonide 
nimekiri tuleks avalikustada, et ettevõtjatel 
oleks võimalik selliseid tunnustatud 
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tohiks kasutada seda pädevust turu 
valitsemise eesmärgil. Selleks et 
lihtsustada käesoleva määruse rakendamist 
ja aidata välja kujundada häid tavasid, on 
asjakohane tunnustada organisatsioone, kes 
on välja töötanud käesoleva määruse 
nõuetele vastavad nõuetekohase hoolsuse 
süsteemid. Selliste tunnustatud 
organisatsioonide nimekiri tuleks 
avalikustada, et ettevõtjatel oleks võimalik 
selliseid tunnustatud 
järelevalveorganisatsioone kasutada.

järelevalveorganisatsioone kasutada.

Or. en

Selgitus

Parlamendi esimese lugemise muudatusettepanek 23.

Muudatusettepanek 14

Nõukogu seisukoht
Põhjendus 19

Nõukogu seisukoht Muudatusettepanek

(19) Pädevad asutused peaksid jälgima, et 
asjaomased ettevõtjad täidaksid tõhusalt 
käesolevas määruses sätestatud kohustusi. 
Selleks peaksid pädevad asutused tegema
vastavalt vajadusele ametlikke kontrolle, 
mis võivad sisaldada kontrolle ettevõtjate 
valdustes, ja peaksid saama nõuda 
ettevõtjatelt vajaduse korral 
parandusmeetmete võtmist.

(19) Pädevad asutused peaksid jälgima, et 
asjaomased ettevõtjad täidaksid tõhusalt 
käesolevas määruses sätestatud kohustusi. 
Selleks peaksid pädevad asutused teostama
aastakava alusel ametlikke kontrolle, mis 
võivad sisaldada tollikontrolle, kontrolle 
ettevõtjate valdustes ja kohapealseid 
auditeid, ja peaksid saama nõuda 
ettevõtjatelt vajaduse korral 
parandusmeetmete võtmist.

Or. en

Selgitus

Parlamendi esimese lugemise muudatusettepanek 25.
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Muudatusettepanek 15

Nõukogu seisukoht
Põhjendus 20

Nõukogu seisukoht Muudatusettepanek

(20) Pädevad asutused peaksid koostama 
kõnealuste kontrollide protokolle ja tegema 
asjaomase teabe kõikidele taotlejatele
kättesaadavaks vastavalt Euroopa 
Parlamendi ja nõukogu 28. jaanuari 
2003. aasta direktiivile 2003/4/EÜ 
(keskkonnateabele avaliku juurdepääsu 
kohta).

(20) Pädevad asutused peaksid koostama 
kõnealuste kontrollide protokolle ja tegema 
asjaomase teabe avalikkusele 
kättesaadavaks, sealhulgas interneti 
kaudu, vastavalt Euroopa Parlamendi ja 
nõukogu 28. jaanuari 2003. aasta 
direktiivile 2003/4/EÜ (keskkonnateabele 
avaliku juurdepääsu kohta).

Or. en

Muudatusettepanek 16

Nõukogu seisukoht
Põhjendus 21

Nõukogu seisukoht Muudatusettepanek

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

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

Or. en

Selgitus

Parlamendi esimese lugemise muudatusettepanek 26.

Muudatusettepanek 17

Nõukogu seisukoht
Põhjendus 23

Nõukogu seisukoht Muudatusettepanek

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

kooskõlas Euroopa Liidu toimimise 
lepingu (ELi toimimise leping) artikliga 
290 vastu delegeeritud õigusakte, mis 
käsitlevad järelevalveorganisatsioonidele 
tunnustuse andmise ja sellise tunnustuse 
tühistamise menetlusi, mis käsitlevad 
nõuetekohase hoolsuse süsteemi nõudeid, 
mis käsitlevad puidu ja puittoodete 
nimekirja, mille suhtes käesolevat määrust 
kohaldatakse, ning mis käsitlevad kontrolli 
järelevalveorganisatsioonide üle, kontrolli 
ettevõtjate üle ja märgistamiseeskirju. On 
eriti oluline, et komisjon viiks 
ettevalmistustööde ajal läbi vajalikud 
konsultatsioonid, sealhulgas ekspertide 
tasandil.

Or. en

Selgitus

Delegeeritud õigusakte puudutava põhjenduse artiklitega ja lemmikloomade passe käsitlevas 
De Brúni raportis kasutatud sõnastusega kooskõlla viimine.

Muudatusettepanek 18

Nõukogu seisukoht
Põhjendus 24

Nõukogu seisukoht Muudatusettepanek

(24) Käesoleva määruse rakendamiseks 
vajalikud meetmed tuleks võtta vastu 
vastavalt nõukogu 28. juuni 1999. aasta 
otsusele 1999/468/EÜ, millega 
kehtestatakse komisjoni rakendusvolituste 
kasutamise menetlused.

välja jäetud

Or. en

Selgitus

Viide ei ole vajalik, kuna soovituse projektis ei nähta ette rakendusakte. 
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Muudatusettepanek 19

Nõukogu seisukoht
Artikkel 1

Nõukogu seisukoht Muudatusettepanek

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

Käesoleva määrusega sätestatakse 
kohustused ettevõtjatele, kes lasevad 
siseturule puitu ja puittooteid või teevad 
need siseturul kättesaadavaks.

Or. en

Selgitus

Parlamendi esimese lugemise muudatusettepanek 31. Määrust tuleks kohaldada kõigi 
tarneahelas osalevate ettevõtjate suhtes, kuigi täielikke nõuetekohase hoolsuse nõudeid 
kohaldatakse üksnes ettevõtjate suhtes, kes lasevad puitu siseturule esimest korda.

Muudatusettepanek 20

Nõukogu seisukoht
Artikkel 2 – punkt a

Nõukogu seisukoht Muudatusettepanek

a) „puit ja puittooted” – lisas sätestatud 
puit ja puittooted, välja arvatud sellised 
puittooted, mis on valmistatud juba turule 
lastud puidust või puittoodetest, ning 
sellised puittooted või nende osad, mis on 
valmistatud puidust või puittoodetest, mis 
on juba läbinud oma elutsükli ning oleks 
muul juhul jäätmetena kõrvaldatud;

a) „puit ja puittooted” – lisas sätestatud 
puit ja puittooted; 

Or. en

Selgitus

Parlamendi esimese lugemise muudatusettepanek 32. Ei ole selge, mida nõukogu ühises 
seisukohas sisse toodud uus erandite kategooria endaga kaasa tooks. 
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Muudatusettepanek 21

Nõukogu seisukoht
Artikkel 2 – punkt a a (uus)

Nõukogu seisukoht Muudatusettepanek

a a) „turul kättesaadavaks tegemine” –
puidu ja puittoodete tasu eest või tasuta 
tarnimine siseturule kaubandustegevuse 
käigus kas turustamiseks või 
kasutamiseks, sealhulgas tarnimine 
kaugside vahendusel sõlmitud lepingute 
alusel, nagu on määratletud Euroopa 
Parlamendi ja nõukogu 20. mai 1997. 
aasta direktiivis 97/7/EÜ tarbijate kaitse 
kohta sidevahendi abil sõlmitud lepingute 
korral1;
_____________________

1 EÜT L 144, 4.6.1997, lk 19.

Or. en

Selgitus

Parlamendi esimese lugemise muudatusettepanek 33. Et teha vahet ettevõtjatel, kes peavad 
täielikult rakendama nõuetekohase hoolsuse süsteemi, ja teistel tarneahelas osalejatel, on 
„turule laskmise” ja „turul kättesaadavaks tegemise” jaoks vaja erinevaid mõisteid. Need 
kaks mõistet on eraldi määratletud toodete turustamise ühises raamistikus (Euroopa 
Parlamendi ja nõukogu 9. juuli 2008. aasta otsus nr 768/2008/EÜ) ja järjepidevuse eesmärgil 
kasutatakse siin sama sõnastust.

Muudatusettepanek 22

Nõukogu seisukoht
Artikkel 2 – punkt b

Nõukogu seisukoht Muudatusettepanek

b) „turulelaskmine” – puidu ja puittoodete 
mis tahes esmakordne tarnimine 
siseturule nende turustamiseks või 
kasutamiseks ärilise tegevuse käigus, 
olenemata kasutatavast müügiviisist, tasu 
eest või tasuta. Samuti hõlmab see 
tarnimist kaugside vahendusel sõlmitud 
lepingute alusel, nagu on määratletud 

b) „turule laskmine” – puidu ja puittoodete 
esmakordselt siseturul kättesaadavaks 
tegemine; puidu edasine töötlemine ja 
turustamine ei kujuta endast „turule 
laskmist”;
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Euroopa Parlamendi ja nõukogu 20. mai 
1997. aasta direktiivis 97/7/EÜ tarbijate 
kaitse kohta sidevahendi abil sõlmitud 
lepingute korral;

Or. en

Selgitus

Parlamendi esimese lugemise muudatusettepanek 34. Et teha vahet ettevõtjatel, kes peavad 
täielikult rakendama nõuetekohase hoolsuse süsteemi, ja teistel tarneahelas osalejatel, on 
„turule laskmise” ja „turul kättesaadavaks tegemise” jaoks vaja erinevaid mõisteid. Need 
kaks mõistet on eraldi määratletud toodete turustamise ühises raamistikus (Euroopa 
Parlamendi ja nõukogu 9. juuli 2008. aasta otsus nr 768/2008/EÜ) ja järjepidevuse eesmärgil 
kasutatakse siin sama sõnastust.

Muudatusettepanek 23

Nõukogu seisukoht
Artikkel 2 – punkt c

Nõukogu seisukoht Muudatusettepanek

c) „ettevõtja” – mis tahes juriidiline või 
füüsiline isik, kes laseb puitu või 
puittooteid turule;

c) „ettevõtja” – mis tahes juriidiline või 
füüsiline isik, kes laseb puitu või 
puittooteid turule või teeb need turul 
kättesaadavaks;

Or. en

Selgitus

Parlamendi esimese lugemise muudatusettepanek 35.

Muudatusettepanek 24

Nõukogu seisukoht
Artikkel 2 – punkt f a (uus)

Nõukogu seisukoht Muudatusettepanek

f a) „risk” – ebaseaduslikult ülestöötatud 
puidu või puittoodete siseturule laskmise 
või seal kättesaadavaks tegemise 
tõenäosuse ja sellise juhtumi tõsiduse 
näitaja;

Or. en
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Selgitus

Parlamendi esimese lugemise muudatusettepanek 36.

Muudatusettepanek 25

Nõukogu seisukoht
Artikkel 2 – punkt g

Nõukogu seisukoht Muudatusettepanek

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

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

– õigus töötada üles puitu ametlikult 
avaldatud piirides;

– õigus töötada üles puitu seadusega 
määratletud piirides;

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

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

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

– puidu ülestöötamine ja metsa 
majandamine, sealhulgas sellega seotud 
keskkonna- ja metsandusalased 
õigusaktid, samuti töö- ja kogukonna 
heaolu alased õigusaktid;

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

– kolmandate isikute sellised seaduslikud
või tavapärased kasutus- ja valdusõigused, 
mida puidu ülestöötamine mõjutab, ning

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

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

Or. en

Selgitus

Parlamendi esimese lugemise muudatusettepanek 38. Muudatusettepanekuga tuuakse uuesti 
sisse mõned olulisemad elemendid parlamendi esimeselt lugemiselt, järgides nõukogu 
seisukoha kohaldatavate õigusaktide mõiste struktuuri.
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Muudatusettepanek 26

Nõukogu seisukoht
Artikkel 4 – lõige -1 (uus)

Nõukogu seisukoht Muudatusettepanek

-1. Ettevõtjad ei lase turule ega tee turul 
kättesaadavaks ebaseaduslikult 
ülestöötatud puitu või puittooteid.

Or. en

Selgitus

Parlamendi esimese lugemise muudatusettepanekud 31 ja 42. Peaks olema selge, et ükski 
tarneahelas osalev ettevõtja ei tohiks ebaseaduslikult ülestöötatud puitu või puittooteid turul 
kättesaadavaks teha.

Muudatusettepanek 27

Nõukogu seisukoht
Artikkel 4 – lõige 1

Nõukogu seisukoht Muudatusettepanek

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

1. Puitu ja puittooteid turule laskvad 
ettevõtjad rakendavad nõuetekohast 
hoolsust. Selleks kasutavad nad menetluste 
ja meetmete raamistikku (edaspidi 
„nõuetekohase hoolsuse süsteem”), mis on 
määratletud artiklis 5. Nimetatud 
nõuetekohase hoolsuse süsteemi loob kas 
ettevõtja või artiklis 7 osutatud 
järelevalveorganisatsioon.

Or. en

Selgitus

Parlamendi esimese lugemise muudatusettepanek 42. Üksikasjalikumad nõuetekohase 
hoolsuse nõuded on vajalikud ettevõtjate jaoks, kes lasevad tooteid esmakordselt turule, kuna 
nendel on suurim mõju sellele, mis ELi siseneb, ja seega kannavad nad suurimat vastutust.
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Muudatusettepanek 28

Nõukogu seisukoht
Artikkel 4 – lõige 2

Nõukogu seisukoht Muudatusettepanek

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

2. Iga ettevõtja säilitab ja hindab 
korrapäraselt oma nõuetekohase hoolsuse 
süsteemi ning tagab regulaarse auditi 
läbiviimise kolmanda isiku poolt, et 
veenduda süsteemi kvaliteedis ja 
tulemuslikkuses, välja arvatud juhul, kui 
ettevõtja kasutab artiklis 6 osutatud 
järelevalveorganisatsiooni poolt loodud 
nõuetekohase hoolsuse süsteemi.

Or. en

Selgitus

Parlamendi esimese lugemise muudatusettepanek 43.

Muudatusettepanek 29

Nõukogu seisukoht
Artikkel 4 – lõige 2 a (uus)

Nõukogu seisukoht Muudatusettepanek

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

Or. en
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Selgitus

Parlamendi esimese lugemise muudatusettepanek 42. Kõigi tarneahelas osalevate ettevõtjate 
suhtes peab kehtima üleüldine keeld ebaseaduslikult ülestöötatud puitu või puittooteid turul 
kättesaadavaks teha ja nad peavad selles osas ilmutama nõuetekohast hoolsust. Kõik 
ettevõtjad peaksid olema kohustatud andma põhiteavet toodete, nende päritolu ning selle 
kohta, kellele nad tooteid tarnivad.

Muudatusettepanek 30

Nõukogu seisukoht
Artikkel 5 – lõige 1 – punkt a

Nõukogu seisukoht Muudatusettepanek

a) meetmed ja menetlused, millega antakse 
juurdepääs järgmisele teabele ettevõtja 
poolsete turulelastava puidu või 
puittoodete tarnete kohta:

a) meetmed ja menetlused, millega antakse 
juurdepääs järgmisele teabele ettevõtja 
poolsete turule lastud puidu või puittoodete 
tarnete kohta:

– kirjeldus, mis sisaldab puuliigi 
teaduslikku täisnimetust või üldnime, 
kaubanduslikku nimetust ja tooteliiki;

– kirjeldus, mis sisaldab puuliigi 
teaduslikku täisnimetust ja üldnime, 
kaubanduslikku nimetust ja tooteliiki;

– ülestöötamise riik ja riigi allpiirkond, kus 
puit üles töötati (kui see on olemas);

– ülestöötamise riik ja riigi allpiirkond, kus 
puit üles töötati (kui see on olemas) ning 
ülestöötamise luba;

– kogus (väljendatud mahuna, kaaluna või 
ühikute arvuna);

– kogus (väljendatud mahuna, kaaluna või 
ühikute arvuna);

– väärtus;
– asjaomasele ettevõtjale tarnija nimi ja
aadress;

– asjaomasele ettevõtjale tarnija nimi ja 
aadress;

– selle ettevõtja nimi ja aadress, kellele 
puitu ja puittooteid on tarnitud;
– ülestöötamise eest vastutav füüsiline või 
juriidiline isik;

– dokument või muu teave, mis näitab 
sellise puidu ja puittoodete vastavust 
kehtivatele õigusaktidele;

– dokument või muu teave, mis näitab 
sellise puidu ja puittoodete vastavust 
kehtivatele õigusaktidele;

Or. en

Selgitus

Parlamendi esimese lugemise muudatusettepanek 44.
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Muudatusettepanek 31

Nõukogu seisukoht
Artikkel 5 – lõige 1 – punkt b

Nõukogu seisukoht Muudatusettepanek

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

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

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

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

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

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

– konkreetsete puuliikide ebaseadusliku 
ülestöötamise esinemine;

– konkreetsete puuliikide ebaseadusliku 
ülestöötamise esinemine;

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

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

– puittoodete tarneahela keerukus; – puittoodete tarneahela keerukus; 

Komisjon teeb kättesaadavaks loetelu 
riikidest ja/või riigi allpiirkondadest, kus 
esineb tihti ebaseaduslikku ülestöötamist, 
puuliikidest, mille puhul esineb tihti 
ebaseaduslikku ülestöötamist, ja 
ettevõtjatest, kes on käesolevat määrust 
rikkunud.
Komisjon näeb ette 
apellatsioonimenetluse mõjutatud riikide 
ja ettevõtjate jaoks, kes soovivad 
nimekirja kandmist vaidlustada. 

Or. en
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Selgitus

Parlamendi esimese lugemise muudatusettepanekud 46 ja 47. Muudatusettepanekuga tuuakse 
uuesti sisse „suure riski” register, mille komisjon peab kättesaadavaks tegema, koos 
selgitusega menetluse kohta, mille abil ettevõtjad või riigid saavad vaidlustada enda sellesse 
registrisse kandmise. 

Muudatusettepanek 32

Nõukogu seisukoht
Artikkel 5 – lõige 1 – punkt c

Nõukogu seisukoht Muudatusettepanek

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

c) riskivähendamismenetlused, mis 
koosnevad selliste meetmete ja menetluste 
kogumist, mis on piisavad ja 
proportsionaalsed punktis b osutatud 
riskihindamise käigus tuvastatud riski
tõhusaks vähendamiseks ja mis võivad 
sisaldada lisateabe või -dokumentide ja/või
kolmanda isiku poolse kontrolli nõuet. 

Or. en

Selgitus

Nõukogu poolt sisse toodud erandi välja jätmine. Uus mõiste „risk, mis ei ole 
märkimisväärne” ei ole määratletud ja võib põhjustada erinevaid tõlgendusi.

Muudatusettepanek 33

Nõukogu seisukoht
Artikkel 5 – lõige 2

Nõukogu seisukoht Muudatusettepanek

2. Käesoleva artikli lõike 1 punkti b teise 
lõigu ühtse rakendamise tagamiseks 
vajalikud üksikasjalikud eeskirjad 
võetakse vastu vastavalt artikli 16 lõikes 2 
osutatud regulatiivkomitee menetlusele; 
siinkohas on erandiks käesoleva artikli 
lõike 1 punkti b teises lõigus osutatud 

välja jäetud
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täiendavad asjakohased 
ohuhindamiskriteeriumid. Kõnealused 
eeskirjad võetakse vastu hiljemalt ....

Or. en

Selgitus

Määruses sätestatud nõuete täiendamiseks on asjakohasem näha ette võimalus võtta vastu 
delegeeritud õigusaktid. 

Muudatusettepanek 34

Nõukogu seisukoht
Artikkel 5 – lõige 3

Nõukogu seisukoht Muudatusettepanek

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

3. Võttes arvesse turuarenguid ja käesoleva 
määruse rakendamisel omandatud 
kogemusi, eelkõige artikli 18 lõikes 3 
osutatud aruannete kaudu omandatud 
kogemusi, võib komisjon võtta ELi 
toimimise lepingu artiklis 290 sätestatud 
korras vastu delegeeritud õigusakte 
käesoleva artikli lõike 1 täiendamiseks, et 
suurendada nõuetekohase hoolsuse 
süsteemide tulemuslikkust ebaseaduslikult 
ülestöötatud puidu või puittoodete 
siseturule laskmise või seal 
kättesaadavaks tegemise tõkestamisel. 

Käesolevas lõikes osutatud delegeeritud 
õigusaktide suhtes kohaldatakse artiklites 
13, 14 ja 15 sätestatud menetlust.

Käesolevas lõikes osutatud delegeeritud 
õigusaktide suhtes kohaldatakse artiklites 
13, 14 ja 15 sätestatud menetlust.

Or. en

Selgitus

Mis tahes delegeeritud õigusaktide puhul tuleb lähtuda eesmärgist tagada nõuetekohase 
hoolsuse süsteemide tulemuslikkus ebaseaduslikult ülestöötatud puidu või puittoodetega 
siseturul kauplemise tõkestamisel.
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Muudatusettepanek 35

Nõukogu seisukoht
Artikkel 5 a (uus)

Nõukogu seisukoht Muudatusettepanek

Artikkel 5 a

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

Or. en

Selgitus

Parlamendi esimese lugemise muudatusettepanek 50.

Muudatusettepanek 36

Nõukogu seisukoht
Artikkel 7 – lõige 1 

Nõukogu seisukoht Muudatusettepanek

1. Järelevalveorganisatsioon täidab 
järgmisi ülesandeid:

1. Järelevalveorganisatsioon:

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

a) säilitab ja hindab regulaarselt artikli 5 
kohast nõuetekohase hoolsuse süsteemi 
ning annab ettevõtjatele õiguse seda 
kasutada;

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

süsteemi korrakohast kasutamist selliste 
ettevõtjate poolt;

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

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

Or. en

Muudatusettepanek 37

Nõukogu seisukoht
Artikkel 7 – lõige 2 

Nõukogu seisukoht Muudatusettepanek

2. Organisatsioon võib taotleda 
tunnustamist järelevalveorganisatsioonina, 
kui ta vastab järgmistele nõuetele:

2. Organisatsioon võib taotleda 
tunnustamist järelevalveorganisatsioonina, 
kui ta vastab järgmistele nõuetele:

a) ta on juriidiline isik ja on seaduslikult 
asutatud liidus;

a) ta on juriidiline isik ja on seaduslikult 
asutatud liidus;

b) ta on suuteline täitma lõikes 1 osutatud 
ülesandeid ning 

b) tal on asjakohased teadmised ja ta on 
suuteline täitma lõikes 1 osutatud 
ülesandeid ning

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

c) ta täidab oma ülesandeid nii, et hoitakse 
ära huvide konfliktid, ning ta on 
õiguslikult sõltumatu ettevõtjatest, keda ta 
sertifitseerib.

Or. en

Selgitus

Parlamendi esimese lugemise muudatusettepanek 52.
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Muudatusettepanek 38

Nõukogu seisukoht
Artikkel 7 – lõige 3

Nõukogu seisukoht Muudatusettepanek

3. Lõikes 2 sätestatud nõuetele vastavat 
taotlejat tunnustatakse 
järelevalveorganisatsioonina ühel 
järgnevatest viisidest:

3. Komisjon tunnustab 
järelevalveorganisatsioonina taotlejat, kes 
vastab lõikes 2 sätestatud nõuetele.

a) liikmesriigi pädev asutus tunnustab 
järelevalveorganisatsiooni, mis kavatseb 
täita oma ülesandeid üksnes asjaomases 
liikmesriigis, ning teavitab sellest seejärel 
viivitamata komisjoni;

Otsus järelevalveorganisatsiooni 
tunnustamise kohta tehakse kolme kuu 
jooksul alates taotluse esitamisest. 
Komisjon edastab otsuse tunnustada 
järelevalveorganisatsiooni nende 
liikmesriikide pädevatele asutustele, kelle 
jurisdiktsiooni alla kõnealune 
organisatsioon kuulub.

b) komisjon teavitab liikmesriike ning 
tunnustab seejärel 
järelevalveorganisatsiooni, mis kavatseb 
täita oma ülesandeid rohkem kui ühes 
liikmesriigis või kogu liidus.

Or. en

Selgitus

Parlamendi esimese lugemise muudatusettepanek 54. Järelevalveorganisatsioonide ühtse 
tunnustamise tagamiseks on asjakohasem, kui seda teeb komisjon. See ei takista riiklike 
kontaktpunktide loomist, et hõlbustada potentsiaalsetel järelevalveorganisatsioonidel taotlusi 
esitada.

Muudatusettepanek 39

Nõukogu seisukoht
Artikkel 7 – lõige 4

Nõukogu seisukoht Muudatusettepanek

4. Pädevad asutused viivad korrapäraste 
ajavahemike järel läbi kontrolle, et teha 
kindlaks, kas pädevate asutuse 
jurisdiktsiooni all tegutsevad 
järelevalveorganisatsioonid täidavad 

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

endiselt lõikes 1 sätestatud ülesandeid ning 
vastavad lõikes 2 sätestatud nõuetele.
Kontrolliaruanded tehakse avalikkusele 
kättesaadavaks.

Or. en

Selgitus

Parlamendi esimese lugemise muudatusettepanek 54.

Muudatusettepanek 40

Nõukogu seisukoht
Artikkel 7 – lõige 5

Nõukogu seisukoht Muudatusettepanek

5. Kui pädev asutus teeb kindlaks, et 
komisjoni poolt tunnustatud
järelevalveorganisatsioon ei täida enam 
lõikes 1 sätestatud ülesandeid või ei vasta 
enam lõikes 2 sätestatud nõuetele, teavitab 
ta sellest viivitamata komisjoni.

5. Kui pädev asutus teeb kindlaks, et 
järelevalveorganisatsioon ei täida enam 
lõikes 1 sätestatud ülesandeid või ei vasta 
enam lõikes 2 sätestatud nõuetele, teavitab 
ta sellest viivitamata komisjoni.

Or. en

Selgitus

Kooskõla tagamiseks järelevalveorganisatsioonide tsentraliseeritud tunnustamisega.

Muudatusettepanek 41

Nõukogu seisukoht
Artikkel 7 – lõige 6

Nõukogu seisukoht Muudatusettepanek

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

6. Komisjon tühistab tunnustuse, kui ta on 
kindlaks teinud, et 
järelevalveorganisatsioon ei täida enam 
lõikes 1 sätestatud ülesandeid või ei vasta 
enam lõikes 2 sätestatud nõuetele. Enne 
tunnustuse tühistamist teavitab komisjon 
sellest asjaomaseid liikmesriike.
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liikmesriike. Liikmesriigid teavitavad 
tunnustuse tühistamisest komisjoni.

Or. en

Selgitus

Parlamendi esimese lugemise muudatusettepanek 55. Tühistamine peab olema kooskõlas 
järelevalveorganisatsioonide tsentraliseeritud tunnustamisega.

Muudatusettepanek 42

Nõukogu seisukoht
Artikkel 7 – lõige 7

Nõukogu seisukoht Muudatusettepanek

7. Selleks, et täiendada menetluseeskirju, 
mis käsitlevad järelevalveorganisatsioonide 
tunnustamist või sellise tunnustuse 
tühistamist, ning et neid muuta (kui 
kogemused seda nõuavad), võib komisjon 
võtta ELi toimimise lepingu artiklis 290 
sätestatud korras vastu delegeeritud 
õigusakte. Nimetatud delegeeritud 
õigusaktide vastuvõtmisel toimib komisjon 
vastavalt käesoleva määruse sätetele.

7. Selleks, et täiendada menetluseeskirju, 
mis käsitlevad järelevalveorganisatsioonide 
tunnustamist või sellise tunnustuse 
tühistamist, võib komisjon võtta ELi 
toimimise lepingu artiklis 290 sätestatud 
korras vastu delegeeritud õigusakte, et 
tagada tunnustamise ja tunnustuse 
tühistamise menetluse õiglus ja 
läbipaistvus.

Käesolevas lõikes osutatud delegeeritud 
õigusaktide suhtes kohaldatakse artiklites 
13, 14 ja 15 sätestatud menetlust. 
Kõnealused eeskirjad võetakse vastu 
hiljemalt ...*.

Käesolevas lõikes osutatud delegeeritud 
õigusaktide suhtes kohaldatakse artiklites 
13, 14 ja 15 sätestatud menetlust. 
Kõnealused eeskirjad võetakse vastu 
hiljemalt ...*.

_____________

*Väljaannete talitus: palun sisestada kuupäev: 18 
kuud pärast käesoleva määruse jõustumist.

_________________

*Väljaannete talitus: palun sisestada kuupäev: 8 
kuud pärast käesoleva määruse jõustumist.

Or. en

Selgitus

Määrustes sätestatud nõudeid täiendavate delegeeritud õigusaktide puhul peaks eesmärk 
olema tagada järelevalveorganisatsioonide tunnustamise ja tunnustuse tühistamise 
menetluste õiglus ja läbipaistvus.
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Muudatusettepanek 43

Nõukogu seisukoht
Artikkel 7 – lõige 8

Nõukogu seisukoht Muudatusettepanek

8. Lõikes 4 osutatud kontrollide laadi ja 
sageduse üksikasjalikud eeskirjad, mis on 
vajalikud tagamaks kõnealuse lõike ühtset 
rakendamist, võetakse vastu vastavalt 
artikli 16 lõikes 2 osutatud 
regulatiivkomitee menetlusele. 
Kõnealused eeskirjad võetakse vastu 
hiljemalt ...*.

8. Järelevalveorganisatsioonide üle 
tulemusliku kontrolli tagamiseks võtab 
komisjon delegeeritud õigusaktidega vastu 
lõikes 4 osutatud kontrollide laadi ja
sageduse üksikasjalikud eeskirjad.
Kõnealused eeskirjad võetakse vastu 
hiljemalt ...*.

Käesolevas lõikes osutatud delegeeritud 
õigusaktide suhtes kohaldatakse artiklites 
13, 14 ja 15 sätestatud menetlust.

_____________

*Väljaannete talitus: palun sisestada kuupäev: 18 
kuud pärast käesoleva määruse jõustumist.

_________________

*Väljaannete talitus: palun sisestada kuupäev: 8 
kuud pärast käesoleva määruse jõustumist.

Or. en

Selgitus

Delegeeritud õigusaktide juures tuleb lähtuda eesmärgist tagada tulemuslik kontroll 
järelevalveorganisatsioonide üle. Sellega seonduvaid tähtaegu kohandatakse vastavalt 
määruse kohaldamise aja ettepoole toomisele.

Muudatusettepanek 44

Nõukogu seisukoht
Artikkel 9 – pealkiri

Nõukogu seisukoht Muudatusettepanek

Ettevõtjate kontrollimine (Ei puuduta eestikeelset versiooni.)

Or. en

Selgitus

(Ei puuduta eestikeelset versiooni.)
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Muudatusettepanek 45

Nõukogu seisukoht
Artikkel 9 – lõige 1

Nõukogu seisukoht Muudatusettepanek

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

(Ei puuduta eestikeelset versiooni.)

Or. en

Selgitus

(Ei puuduta eestikeelset versiooni.)

Muudatusettepanek 46

Nõukogu seisukoht
Artikkel 9 – lõige 1 a (uus)

Nõukogu seisukoht Muudatusettepanek

1 a. Kontrolle viiakse läbi kas aastakava 
alusel, kolmandate osapoolte väljendatud 
põhjendatud mure tõttu või mis tahes 
juhul, mil liikmesriigi pädeval asutusel on 
teavet, mis lubab kahelda, kas ettevõtja 
täidab käesoleva määruse nõudeid.

Or. en

Selgitus

Parlamendi esimese lugemise muudatusettepanek 58.

Muudatusettepanek 47

Nõukogu seisukoht
Artikkel 9 – lõige 1 b (uus)

Nõukogu seisukoht Muudatusettepanek

1 b. Kontrolli võivad muu hulgas 
hõlmata: 
a) nõuetekohase hoolsuse süsteemi, 
sealhulgas riskianalüüsi ja riskide 
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vähendamise menetlusi;
b) süsteemi ja korra nõuetekohast 
toimimist näitavate dokumentide ja 
registrite kontrollimist;
c) kohapealset kontrolli, sealhulgas 
kohapeal teostatavaid auditeid.

Or. en

Selgitus

Parlamendi esimese lugemise muudatusettepanek 58.

Muudatusettepanek 48

Nõukogu seisukoht
Artikkel 9 – lõige 1 c (uus)

Nõukogu seisukoht Muudatusettepanek

1 c. Ettevõtjate üle tulemusliku kontrolli 
tagamiseks võib komisjon delegeeritud 
õigusaktidega vastu võtta lõikes 1 b 
osutatud kontrollide laadi ja sagedust 
reguleerivad täpsed eeskirjad. 
Käesolevas lõikes osutatud delegeeritud 
õigusaktide suhtes kohaldatakse artiklites 
13, 14 ja 15 sätestatud menetlusi.

Or. en

Selgitus

Kontrollinõudeid täpsustavate delegeeritud õigusaktide puhul tuleb juhinduda eesmärgist 
tagada tulemuslik kontroll siseturul tegutsevate ettevõtjate üle.

Muudatusettepanek 49

Nõukogu seisukoht
Artikkel 9 – lõige 2

Nõukogu seisukoht Muudatusettepanek

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

2. Ettevõtjad annavad lõikes 1 osutatud 
kontrollide hõlbustamiseks igasugust 
vajalikku abi, eelkõige tagavad 
juurdepääsu ruumidele ja dokumentide 
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või registrite esitamise. 

Or. en

Selgitus

Parlamendi esimese lugemise muudatusettepanek 58.

Muudatusettepanek 50

Nõukogu seisukoht
Artikkel 9 – lõige 3

Nõukogu seisukoht Muudatusettepanek

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

3. Kui lõikes 1 osutatud kontrollide 
tulemusel avastatakse puudusi, võivad 
pädevad asutused, ilma et see piiraks 
artikli 17 kohaldamist, anda välja teate 
selle kohta, et ettevõtja peab võtma 
parandusmeetmeid. 

Avastatud puuduste tõsidusest sõltuvalt 
võivad pädevad asutused võtta koheselt 
meetmeid, kaasa arvatud:
a) puidu või puittoodete konfiskeerimine;
b) puidu ja puittoodete turustamise 
ajutine keelustamine.

Or. en

Selgitus

Parlamendi esimese lugemise muudatusettepanek 58.

Muudatusettepanek 51

Nõukogu seisukoht
Artikkel 10 – pealkiri

Nõukogu seisukoht Muudatusettepanek

Kontrollide protokollid (Ei puuduta eestikeelset versiooni.)

Or. en
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Selgitus

Parlamendi esimese lugemise muudatusettepanek 59.

Muudatusettepanek 52

Nõukogu seisukoht
Artikkel 10 – lõige 1

Nõukogu seisukoht Muudatusettepanek

1. Pädevad asutused säilitavad artikli 9 
lõikes 1 osutatud kontrollide protokollid, 
milles on eelkõige märgitud kontrollide 
laad ja tulemused ning artikli 9 lõike 3 
alusel väljastatud teated parandusmeetmete 
võtmise kohta. Kõikide kontrollide 
protokolle säilitatakse vähemalt viis aastat.

1. Pädevad asutused säilitavad artikli 9 
lõikes 1 osutatud kontrollide protokollid, 
milles on eelkõige märgitud kontrollide 
laad ja tulemused ning artikli 9 lõike 3 
alusel väljastatud teated parandusmeetmete 
võtmise kohta. Kõikide kontrollide 
protokolle säilitatakse vähemalt kümme 
aastat.

Or. en

Selgitus

Parlamendi esimese lugemise muudatusettepanek 60.

Muudatusettepanek 53

Nõukogu seisukoht
Artikkel 10 – lõige 2

Nõukogu seisukoht Muudatusettepanek

2. Lõikes 1 osutatud teave tehakse igale 
taotlejale kättesaadavaks kooskõlas 
direktiiviga 2003/4/EÜ. 

2. Lõikes 1 osutatud teave tehakse 
üldsusele kättesaadavaks (sealhulgas 
internetis) kooskõlas direktiiviga 
2003/4/EÜ. 

Or. en

Selgitus

Parlamendi esimese lugemise muudatusettepanek 61.
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Muudatusettepanek 54

Nõukogu seisukoht
Artikkel 11 – lõige 2

Nõukogu seisukoht Muudatusettepanek

2. Pädevad asutused vahetavad teiste 
liikmesriikide pädevate asutustega ja 
komisjoniga teavet artikli 7 lõikes 4 ja 
artikli 9 lõikes 1 osutatud kontrollide 
tulemusel avastatud tõsiste puuduste kohta 
ning artikli 17 kohaselt määratud karistuste 
kohta.

2. Pädevad asutused vahetavad teiste 
liikmesriikide pädevate asutustega ja 
komisjoniga teavet artikli 7 lõikes 4 ja 
artikli 9 lõikes 1 osutatud kontrollide 
tulemusel avastatud tõsiste puuduste kohta, 
eeskirjade rikkumise ning artikli 17 
kohaselt määratud karistuste kohta.

Or. en

Selgitus

Parlamendi esimese lugemise muudatusettepanek 62. Teabevahetuse sisu täiendamine 
võrreldes nõukogu seisukohaga.

Muudatusettepanek 55

Nõukogu seisukoht
Artikkel 11 a (uus)

Nõukogu seisukoht Muudatusettepanek

Artikkel 11 a

Nõuanderühm
1. Moodustatakse nõuanderühm, mis 
koosneb huvitatud sidusrühmade 
esindajatest, kaasa arvatud metsatööstuse 
esindajad, metsaomanikud, VVOd ja 
tarbijaühendused, ning mida juhib 
komisjoni esindaja.
2. Nõuanderühma kohtumistel võivad 
osaleda liikmesriikide ja Euroopa 
Parlamendi esindajad.
3. Enne käesolevast määrusest tulenevate 
otsuste tegemist konsulteerib komisjon 
nõuanderühmaga. 

Or. en
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Selgitus

Parlamendi esimese lugemise muudatusettepanekud 67 ja 48.

Muudatusettepanek 56

Nõukogu seisukoht
Artikkel 12 – lõige 1 

Nõukogu seisukoht Muudatusettepanek

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

Selleks, et võtta arvesse käesoleva määruse 
rakendamisel omandatud kogemusi, 
eelkõige artikli 18 lõikes 3 osutatud 
aruandluse abil saadud kogemusi, ja 
arenguid asjaomase puidu ja puittoodete 
tehniliste näitajate, lõppkasutuste ja 
tootmisprotsesside alal, võib komisjoni 
võtta ELi toimimise lepingu artiklis 290 
sätestatud korras vastu delegeeritud 
õigusakte lisas sätestatud puidu ja 
puittoodete nimekirja täiendamiseks. 

Or. en

Selgitus

Parlamendi esimese lugemise muudatusettepanek 68.

Muudatusettepanek 57

Nõukogu seisukoht
Artikkel 13 – lõige 1

Nõukogu seisukoht Muudatusettepanek

1. Komisjonile antakse õigus võtta vastu 
artikli 5 lõikes 3, artikli 7 lõikes 7 ja 
artiklis 12 osutatud delegeeritud õigusakte 
seitsmeks aastaks alates käesoleva 

1. Komisjonile antakse õigus võtta vastu 
artikli 5 lõikes 3, artiklis 5 a, artikli 7 
lõigetes 7 ja 8, artikli 9 lõikes 1 c ja artiklis 
12 osutatud delegeeritud õigusakte 
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direktiivi jõustumisest. Komisjon esitab 
delegeeritud volituste kohta aruande 
hiljemalt kolm kuud enne, kui möödub 
kolm aastat käesoleva määruse 
kohaldamiskuupäevast. Volituste 
delegeerimist uuendatakse automaatselt 
samaks ajavahemikuks, välja arvatud 
juhul, kui Euroopa Parlament või 
nõukogu selle kooskõlas artikliga 14 
tagasi võta.

seitsmeks aastaks alates käesoleva 
direktiivi jõustumisest. Komisjon esitab 
delegeeritud volituste kohta aruande 
hiljemalt kolm kuud enne, kui möödub 
kolm aastat käesoleva määruse 
kohaldamiskuupäevast. 

Or. en

Muudatusettepanek 58

Nõukogu seisukoht
Artikkel 14 – lõige 1

Nõukogu seisukoht Muudatusettepanek

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

1. Euroopa Parlament või nõukogu võivad 
artikli 5 lõikes 3, artiklis 5 a, artikli 7
lõigetes 7 ja 8, artikli 9 lõikes 1 c ja artiklis 
12 osutatud volituste delegeerimise igal 
ajal tagasi võtta.

Or. en

Muudatusettepanek 59

Nõukogu seisukoht
Artikkel 14 – lõige 2

Nõukogu seisukoht Muudatusettepanek

2. Institutsioon, kes on algatanud 
sisemenetluse, et otsustada, kas volituste 
delegeerimine tuleks tagasi võtta, teavitab 
sellest teisele seadusandjale ja komisjonile 
hiljemalt üks kuu enne lõpliku otsuse 
tegemist, nimetades delegeeritud volitused, 
mida ta soovib tagasi võtta, ja esitades 
tagasivõtmise põhjused.

2. Institutsioon, kes on algatanud 
sisemenetluse, et otsustada, kas volituste 
delegeerimine tuleks tagasi võtta, püüab 
teatada sellest teisele institutsioonile ja 
komisjonile mõistliku aja jooksul enne 
lõpliku otsuse tegemist, nimetades 
delegeeritud volitused, mida ta soovib 
tagasi võtta, ja esitades tagasivõtmise 
võimalikud põhjused.
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Or. en

Muudatusettepanek 60

Nõukogu seisukoht
Artikkel 15 – lõige 1

Nõukogu seisukoht Muudatusettepanek

1. Euroopa Parlament ja nõukogu võivad 
delegeeritud õigusakti suhtes vastuväiteid 
esitada kolme kuu jooksul alates õigusakti 
teatavakstegemisest.

1. Euroopa Parlament või nõukogu võivad 
delegeeritud õigusakti suhtes vastuväiteid 
esitada kahe kuu jooksul alates õigusakti 
teatavakstegemisest. Euroopa Parlamendi 
või nõukogu algatusel pikendatakse seda 
ajavahemikku kahe kuu võrra.

Or. en

Muudatusettepanek 61

Nõukogu seisukoht
Artikkel 15 – lõige 2

Nõukogu seisukoht Muudatusettepanek

2. Kui pärast selle perioodi möödumist ei 
ole Euroopa Parlament ega nõukogu 
delegeeritud õigusakti suhtes vastuväiteid 
esitanud või kui Euroopa Parlament ja 
nõukogu on mõlemad komisjoni 
teavitanud, et nad on otsustanud mitte 
esitada vastuväiteid, jõustub delegeeritud 
õigusakt selles sätestatud kuupäeval.

Kui pärast selle perioodi möödumist ei ole 
Euroopa Parlament ega nõukogu 
delegeeritud õigusakti suhtes vastuväiteid 
esitanud, avaldatakse delegeeritud 
õigusakt Euroopa Liidu Teatajas ja
jõustub selles sätestatud kuupäeval.

Kui Euroopa Parlament ja nõukogu on 
mõlemad komisjonile teatanud, et ei 
kavatse vastuväiteid esitada, võib 
delegeeritud õigusakti Euroopa Liidu 
Teatajas avaldada ja see võib jõustuda 
enne nimetatud ajavahemiku lõppu.

Or. en
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Muudatusettepanek 62

Nõukogu seisukoht
Artikkel 15 – lõige 3

Nõukogu seisukoht Muudatusettepanek

3. Kui Euroopa Parlament või nõukogu 
esitab vastuvõetud delegeeritud õigusakti 
suhtes vastuväite, õigusakt ei jõustu. 
Vastuväiteid esitanud institutsioon 
põhjendab delegeeritud õigusakti suhtes 
esitatud vastuväiteid.

3. Kui Euroopa Parlament või nõukogu 
esitab delegeeritud õigusakti suhtes 
vastuväite, õigusakt ei jõustu. Vastuväiteid 
esitanud institutsioon põhjendab 
delegeeritud õigusakti suhtes esitatud 
vastuväiteid.

Or. en

Muudatusettepanek 63

Nõukogu seisukoht
Artikkel 16 

Nõukogu seisukoht Muudatusettepanek

Artikkel 16
Komitee

välja jäetud

1. Komisjoni abistab määruse (EÜ) nr 
2173/2005 artikli 11 kohaselt asutatud 
metsandusõiguse rakendamise, 
metsahalduse ja puidukaubanduse 
(Forest Law Enforcement, Governance 
and Trade, FLEGT) komitee.
2. Käesolevale lõikele viitamise korral 
kohaldatakse otsuse 1999/468/EÜ 
artikleid 5 ja 7, võttes arvesse selle otsuse 
artiklit 8.

Or. en

Selgitus

Viide ei ole vajalik, kuna soovituse projektis ei nähta ette rakendusakte. 



PR\808813ET.doc 41/50 PE439.878v01-00

ET

Muudatusettepanek 64

Nõukogu seisukoht
Artikkel 17

Nõukogu seisukoht Muudatusettepanek

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

1. Liikmesriigid kehtestavad käesoleva 
määruse sätete rikkumise puhul 
kohaldatavad karistused ning võtavad kõik 
vajalikud meetmed tagamaks, et neid 
karistusi rakendatakse. Karistused võivad 
olla nii haldus- kui ka 
kriminaalkaristused ning need peavad 
olema tõhusad, proportsionaalsed ja 
hoiatavad. 

2. Karistused on näiteks: 
a) rahatrahvid, mis peegeldavad: 
– keskkonnakahju ulatust;
– rikkumisega seotud puittoodete 
väärtust; ning 
– rikkumise tõttu saamata jäänud makse 
ja majanduslikku kahju; 
Rahatrahv peab olema rasket rikkumist 
toime pannes saadud puittoodete 
väärtusest vähemalt viis korda suurem. 
Viieaastase ajavahemiku vältel korduvalt 
toime pandud raske rikkumise korral 
suurenevad rahatrahvid järk-järgult 
trahvisummani, mis vähemalt 
kaheksakordselt ületab rasket rikkumist 
toime pannes saadud puittoote väärtuse.
b) puidu ja puittoodete konfiskeerimine;
c) puidu ja puittoodete siseturul 
kättesaadavaks tegemise ajutine 
keelustamine. 
2 a. Liikmesriigid võivad võtta kehtiva 
olukorra säilitamiseks ajutisi meetmeid. 
Liikmesriigi asutuste võetud ajutised 
meetmed peavad olema sellised, et 
hoiavad ära asjaomase rikkumise 
jätkamise.
2 b. Liikmesriigid teevad kõnealused sätted 
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komisjonile teatavaks ja teatavad 
viivitamata nende edaspidistest 
muudatustest.

Or. en

Selgitus

Parlamendi esimese lugemise muudatusettepanek 69. Määruse ühtse kohaldamise tagamiseks 
on vaja anda juhendeid karistuste kohta. 

Muudatusettepanek 65

Nõukogu seisukoht
Artikkel 17 a (uus)

Nõukogu seisukoht Muudatusettepanek

Artikkel 17 a

Direktiivi 2008/99/EÜ muutmine
Euroopa Parlamendi ja nõukogu 19. 
novembri 2008. aasta direktiivi 
2008/99/EÜ keskkonna kaitsmise kohta 
kriminaalõiguse kaudu1 muudetakse 
alates ...* järgmiselt:
1) Artiklile 3 lisatakse järgmine punkt: 
"i a) ebaseaduslikult üles töötatud puidu 
või puittoodete turul kättesaadavaks 
tegemine.“
2) A lisasse lisatakse järgmine taane:
„– Euroopa Parlamendi ja nõukogu ... 
määrus (EÜ) nr .../2009, milles 
sätestatakse puitu ja puittooteid turule 
laskvate ettevõtjate kohustused.“
____________

* Väljaannete talitus: üks aasta pärast käesoleva 
määruse jõustumist.

____________
ELT L 328, 6.12.2008, lk 28.

Or. en

Selgitus

Parlamendi esimese lugemise muudatusettepanek 71. Määruse väga tõsiste rikkumiste korral 
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on vaja kohaldada kriminaalkaristusi, mistõttu määrus tuleb võtta direktiivi 2008/99/EÜ 
kohaldamisalasse.

Muudatusettepanek 66

Nõukogu seisukoht
Artikkel 18 – lõige 2

Nõukogu seisukoht Muudatusettepanek

2. Kõnealuste aruannete põhjal koostab 
komisjon aruande, mis esitatakse iga kahe 
aasta tagant Euroopa Parlamendile ja 
nõukogule.

2. Kõnealuste aruannete põhjal koostab 
komisjon aruande, mis esitatakse iga kahe 
aasta tagant Euroopa Parlamendile ja 
nõukogule. Aruande koostamisel võtab 
komisjon arvesse määruse (EÜ) nr 
2173/2005 põhjal vastu võetud FLEGTi
vabatahtlike partnerluslepingute 
sõlmimisel ja toimimisel saavutatud edu 
ning nimetatud lepingute mõju 
ebaseaduslikult üles töötatud puidu ja 
puittoodete koguste minimeerimisele 
siseturul.

Or. en

Selgitus

Parlamendi esimese lugemise muudatusettepanek 70.

Muudatusettepanek 67

Nõukogu seisukoht
Artikkel 18 – lõige 2a (uus)

Nõukogu seisukoht Muudatusettepanek

2 a. Komisjon esitab 30. aprilliks 2012 
Euroopa Parlamendile ja nõukogule 
aruande ELi standardi kehtestamise 
kohta kogu puidule ja kõigile 
puittoodetele kõige kõrgemate 
säästvusnõuete täitmise eesmärgil, ning 
lisab sellele vajaduse korral õigusakti 
ettepanekud.

Or. en
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Selgitus

Parlamendi esimese lugemise muudatusettepanek 66. Pikas perspektiivis peavad õigusaktid 
tagama nii ELi turule lastud ja seal kättesaadavaks tehtud puidu ja puittoodete seaduslikkuse 
kui ka nende säästvuse.

Muudatusettepanek 68

Nõukogu seisukoht
Artikkel 18 – lõige 3

Nõukogu seisukoht Muudatusettepanek

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

3. Komisjon vaatab hiljemalt ...* ning 
seejärel iga kuue aasta järel, lähtudes 
aruannetest ja käesoleva määruse 
kohaldamisel saadud kogemustest, läbi 
käesoleva määruse toimimise ja 
tulemuslikkuse ebaseaduslikult üles 
töötatud puidu või puittoodete siseturule 
laskmise või seal kättesaadavaks tegemise 
tõkestamisel. Ta võtab eriti arvesse 
halduslikke tagajärgi väikestele ja 
keskmise suurusega ettevõtjatele ning 
hõlmatavaid tooteid. Vajaduse korral 
lisatakse aruannetele asjakohased 
õigusloomealased ettepanekud.

_______________

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

_______________

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

Or. en

Muudatusettepanek 69

Nõukogu seisukoht
Artikkel 19 – teine lõik

Nõukogu seisukoht Muudatusettepanek

.. Seda kohaldatakse alates ....*. Artikli 5 
lõiget 2, artikli 6 lõiget 1 ning artikli 7 

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

kohaldatakse siiski alates käesoleva 
määruse jõustumisest.

_____________

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

______________

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

Or. en

Selgitus

Parlamendi esimese lugemise muudatusettepanek 73.

Muudatusettepanek 70

Nõukogu seisukoht
Lisa – kuueteistkümnes taane

Nõukogu seisukoht Muudatusettepanek

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

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

Or. en

Selgitus

Parlamendi esimese lugemise muudatusettepanekud 74 ja 75.

Muudatusettepanek 71

Nõukogu seisukoht
Lisa – kaheksateistkümnes a taane (uus)

Nõukogu seisukoht Muudatusettepanek

– kombineeritud nomenklatuuri 
peatükkides 94 ja 95 sisalduvad muud 
puittooted, sealhulgas puidust 
mänguasjad ja sporditarvikud.

Or. en



PE439.878v01-00 46/50 PR\808813ET.doc

ET

Selgitus

Parlamendi esimese lugemise muudatusettepanekud 74 ja 75.
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SELETUSKIRI

Metsaraadamine, mille maht on ligikaudu 13 miljonit hektarit aastas, põhjustab ligi 20% 
maailma süsinikuheitest ja on bioloogilise mitmekesisuse vähenemise peamisi põhjuseid. 
Ebaseaduslik raie tekitab ka tõsiseid probleeme inimõigustega, kuna paljudes riikides on 
metsadel neist sõltuvate inimeste ja põlisrahvaste jaoks suur kultuuriline ja sotsiaalne tähtsus. 

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

Puidu ja puittoodete suure tarbijana on ELil kohustus võtta tulemuslikke meetmeid metsade 
hävitamise ja ebaseadusliku metsaraie vastu, mis peavad kindlasti hõlmama lõpu tegemist 
ebaseaduslikult raiutud puidu ja sellest saadud toodete turustamise võimalustele. EL on 
suutnud teha lõpu muude ebaseaduslike toodete siin turustamise võimalustele, hiljuti võttis ta 
vastu määruse ebaseadusliku, teatamata ja reguleerimata kalapüügi kohta ning nüüd on aeg 
kehtestada tulemuslikud õigusaktid võitluseks ebaseaduslikult raiutud puidu ja puittoodete 
vastu. See annaks olulise signaali:

 tarbijatele sellest, et nende ostetud puit ja puittooted ei ole saadud ebaseadusliku raie 
tulemusena; 

 vastutustundlikele ettevõtetele sellest, et kahjulikke tavasid järgivad tegutsejad ei 
kahjusta enam nende tegevust; ning

 rahvusvahelisele kogukonnale sellest, et EL võtab tõsiselt oma kohustusi 
kliimamuutuse, bioloogilise mitmekesisuse ja inimõiguste valdkonnas. 

Ebaseadusliku raie ülemaailmsele probleemile reageerimiseks ei piisa üksnes vabatahtlike 
partnerluslepingute (VPL) lähenemisviisist, mille EL võttis kasutusele 2003. aasta 
metsaõiguse jõustamise, metsahalduse ja puidukaubanduse (FLEGT) tegevuskavaga. Kuigi 
VPLid võivad ajendada väga positiivseid muutusi, on siiani sõlmitud vaid üks selline leping 
ning nende vabatahtlik iseloom tähendab suurt kõrvalehoidmise ja rahapesu riski. Nagu 
järeldati komisjoni läbiviidud konsulteerimise tulemusel VPLide lähenemisviisi täiendavate 
meetmete küsimuses, on ebaseaduslikult ülestöötatud puidu ja sellest saadud toodete ELi 
turult kõrvaldamiseks vaja kindlaid õigusakte. 

Nõukogu seisukoht

Raportöör küll tervitab mõningaid teksti kohendamiseks tehtud struktuurimuudatusi, kuid 
kahetseb nõukogu seisukoha vähest ambitsioonikust. Nõukogu seisukoht on tunduvalt nõrgem 
2009. aasta aprillis vastu võetud parlamendi esimese lugemise seisukohast. 

Muu hulgas nõukogu seisukoht:

                                               
1 ÜRO Euroopa Majanduskomisjon/FAO 2007: 2006.–2007. aasta metsasaaduste turuülevaade.



PE439.878v01-00 48/50 PR\808813ET.doc

ET

 ei sisalda ebaseaduslikult üles töötatud puidu ja sellest saadud puittoodetega 
kauplemise keelustamist;

 ei sisalda mingeid kohustusi ettevõtjatele peale nende, kes esimesena lasevad puidu 
või puittooted siseturule;

 parlamendi seisukohaga võrreldes kitsendab kohaldatava õiguse määratlust;
 ei nimeta karistusi ega määra kriminaalkaristusi raskete rikkumiste eest;
 kehtestab järelevalveorganisatsioonide tunnustamise segarežiimi, vastupidiselt 

parlamendi vastu võetud tsentraliseeritud korrale;
 ei sisalda mingeid sätteid tulevase märgistamise ja säästvusnõuete väljatöötamise 

kohta;
 näeb ette määruse kohaldamise alles 30 kuud pärast selle jõustumist, kuna aga 

parlament hääletas 12 kuu pikkuse ajavahemiku poolt.

Määruse projekti tugevdamiseks, et see täidaks eesmärki takistada ebaseaduslikult 
ülestöötatud puidu ja sellest saadud puittoodete turustamist ELi siseturul, esitas raportöör 
uuesti mitmed parlamendi esimese lugemise põhipunktid. Allpool tutvustatakse neid lähemalt.

Keelustamine

Kõige tähtsam on asjaolu, et määruse nõukogu versioonis tegelikult ei keelustata 
ebaseaduslikult üles töötatud puidu sissevedu ja müüki. Seega ei kõrvalda see ebaseaduslikult 
üles töötatud puiduga kauplemise vältimiseks kehtestatud eeskirjade puudulikkust1, mis 
komisjoni ettepaneku teksti kohaselt on ebaseadusliku metsaraie laialdase leviku algpõhjus. 
2008. aasta mais Ameerika Ühendriikides vastu võetud läbi vaadatud Lacey’ seadusega 
jõustati selline keeld, nii et pretsedent on loodud. Ei ole mingit põhjust, miks EL ei saa seda 
järele teha ja minna veelgi kaugemale. 

Seetõttu teeb raportöör ettepaneku selgesõnaliselt sätestada nõue, et ettevõtjad ei tohi turule 
lasta või seal kättesaadavaks teha ebaseaduslikult üles töötatud puitu või sellest saadud 
tooteid. Nõuetekohase hoolsuse süsteem, kus puudub üleüldine ebaseaduslikult üles töötatud 
puidu turustamise keeld, paneb halduskoormuse ettevõtjatele, kuid ei taga üldeesmärgi 
tulemuslikku täitmist.

Nõuetekohase hoolsuse ulatus ja seaduslikkuse nõuded 

Raportöör taastab määruse projektis ettevõtjate eristamise, kes puidu ja puittooted „turule 
lasevad” (st teevad turul esimest korda kättesaadavaks) nendest, kes need „turul 
kättesaadavaks teevad” (st kõik ettevõtjad tarneahelas). 

Nõuetekohase hoolsuse nõue edendab head tava ning ideaalis rakendavad kõik tarneahelas 
osalevad ettevõtjad täielikult nõuetekohase hoolsuse süsteemi. Raportöör siiski tunnistab, et 
väikeettevõtjate jaoks võib see olla ebarealistlik, ning seepärast piirdub täieliku nõude osas 
ettevõtjatega, kes lasevad tooteid (esmakordselt) turule – kellel on selgelt suurim mõju sellele, 
mis ELi turule siseneb ja kes kannavad seega suurimat vastutust. 

                                               
1 Ettepanek võtta vastu määrus, milles sätestatakse puitu ja sellest saadud tooteid turule viivate ettevõtjate 
kohustused (KOM(2008) 644/3), lk 2.
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Samal ajal peaks kõigi tarneahelas osalevate ettevõtjate suhtes kehtima üleüldine keeld 
ebaseaduslikult üles töötatud puitu ja sellest saadud puittooteid turul kättesaadavaks teha ning 
nad peaksid selles küsimuses ilmutama nõuetekohast hoolsust. Võimalus kõiki tarneahelas 
osalevaid ettevõtjaid ebaseaduslikult raiutud puiduga kauplemise eest vastutusele võtta paneb 
neid eelistama tarnijatena usaldusväärseid ja hea mainega turule laskjaid, s.t neid, kes 
täidavad nõuetekohase hoolsuse kohustust kõige tulemuslikumalt. See jaotab ka vastutuse 
ettevõtjate vahel võrdsemalt.

Jälgitavuse soodustamiseks peaksid raportööri arvates kõik ettevõtjad ka registreerima ja 
andma põhiteavet toodete, nende päritolu ning selle kohta, kellele nad tooteid tarnivad. 

Kohaldatavad õigusaktid

FLEGTi tegevuskavas märgitakse, et ELi laiem eesmärk on toetada säästvat metsamajandust1, 
ning et EL kohustub tegelema ühtsel viisil ebaseadusliku metsaraie probleemiga. Lisaks 
ebaseadusliku metsaraie käsitlemisele vahetult turu seisukohast peab käesolev määrus kui 
põhjustega tegelemise vahend aitama saavutada säästva arengu laiemat eesmärki. 

Seda aitaks saavutada kohaldatavate õigusaktide (mille põhjal määratletakse, mis on 
seaduslik) reguleerimisala laiendamine. Mitmete rahvusvaheliste ja piirkondlike kokkulepete 
osapoolena on EL ja liikmesriigid õiguslikult ja poliitiliselt pühendunud loodusvarade kaitsele 
ja säästvale kasutamisele, vaesuse vähendamisele ning põlisrahvaste ja metsast sõltuvate 
kogukondade õiguste kaitsele. Määrus võib olla vahend, mis aitab nende kokkulepete sätteid 
rakendada.

Seetõttu laiendas raportöör nõukogu esitatud kohaldatavate õigusaktide mõistet artiklis 2 ning 
taastas mingil määral selle sisu parlamendi esimese lugemise ajast. 

Karistused

Raportöör usub kindlalt vajadusse anda liikmesriikidele suuniseid karistuste kohta, et tagada 
määruse kohaldamise järjekindlus. Ehkki Lissaboni lepingu jõustumine on veelgi laiendanud 
parlamendi tegevusruumi karistuste suuruse määramisel, otsustas raportöör vaid põhiosas 
taastada parlamendi esimese lugemise aegsed seisukohad selles küsimuses.

Erandi tegemine ringlusse võetud puidust valmistatud toodetele ja risk, mis ei ole 
märkimisväärne 

Nõukogu jätab määruse kohaldamisalast välja ringlusse võetud puidust valmistatud tooted. 
Raportöörile näib, et nende määratlus ei ole eriti selge, ning ta arvab, et selline sõnastus võib 
jätta määruse projekti lüngad. Seepärast jättis ta nimetatud erandi tekstist välja. 

Nõukogu võtab ka kasutusele mõiste “risk, mis ei ole märkimisväärne”, mis lubab ettevõtjal 
teatavatel juhtudel riskivähendamismeetmetest loobuda. Raportöör leiab, et ilma selge 
määratluseta võib nimetatud mõiste kasutuselevõtmine põhjustada väga erinevaid tõlgendusi, 
mis võivad kahandada nõuetekohase hoolsuse süsteemi tulemuslikkust. Seepärast jättis ta 

                                               
1 ELi FLEGTi tegevuskava (KOM(2003)251).
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välja viite riskile, mis ei ole märkimisväärne.

Järelevalveorganisatsioonid ja nende akrediteerimine

Selleks et kogu ELis kehtiksid nõuetekohase hoolsuse süsteemide üle järelevalvet teostavate 
organisatsioonide suhtes ühtlustatud standardid, teeb raportöör ettepaneku otsustada 
järelevalveorganisatsioonide tunnustamise küsimus pigem ELi kui liikmesriikide tasandil. 
Tsentraliseeritud akrediteerimine ja selged kriteeriumid määruses aitavad tagada selle ühtse ja
läbipaistva kohaldamise ning vähendavad haldusalast keerukust rohkem kui ühes liikmesriigis 
tegutsevate organisatsioonide jaoks. Seepärast pöördus raportöör selles küsimuses tagasi 
parlamendi esimese lugemise seisukoha juurde. 

Delegeeritud õigusaktid

Lõpuks peab raportöör oluliseks anda komisjonile pädevus võtta vastu delegeeritud õigusakte 
seoses näiteks nõuetekohase hoolsuse süsteemide, kontrollide ja märgistamise üksikasjadega, 
kuid samas on ka tähtis, et parlament annaks suuniseid selliste õigusaktide eesmärkide osas. 
Praktiliste sätete sõnastamisel soovitab raportöör kasutada lemmikloomade passe käsitleva de 
Bruni raporti teksti. 


