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EHDOTUKSET

Teollisuus-, tutkimus- ja energiavaliokunta pyytää asiasta vastaavaa ympäristön, 
kansanterveyden ja elintarvikkeiden turvallisuuden valiokuntaa

– sisällyttämään seuraavat ehdotukset päätöslauselmaesitykseen, jonka se myöhemmin 
hyväksyy:

A. katsoo, että metsäkatoa voidaan osittain torjua turvaamalla metsien taloudellinen arvo ja 
luomalla kannustimia metsien omistamiseen; katsoo, että samalla on ratkaisevan tärkeää 
säilyttää tasapaino aarniometsien ja sekundäärimetsien elvyttämisen välillä;

B. ottaa huomioon, että unionin lainsäädännön mukaan puuraaka-aineen olisi oltava 
peräisin ainoastaan metsistä, jotka on korjattu kansainvälisten metsäprosessien, kuten 
Forest Europen, puitteissa kehitettyjen kestävän metsänhoidon periaatteiden mukaisesti;

1. muistuttaa, että unioni puuttuu metsäkadon riskiin EU:n puutavara-asetuksella1, 
komission tiedonannolla metsälainsäädännön soveltamisen valvonnasta, 
metsähallinnosta ja puukaupasta ( FLEGT) – Ehdotus EU:n toimintasuunnitelmaksi  ja 
uusiutuvaa energiaa koskevalla direktiivillä2 (RED II), jotka sisältävät lukuisia sääntöjä, 
joiden tarkoituksena on minimoida metsäkadon ja laittomien hakkuiden riski;

2. tukee komissiota sen pyrkimyksissä vahvistaa standardeja ja sertifiointijärjestelmiä, 
jotka auttavat tunnistamaan ja edistämään metsäkatoa aiheuttamattomia hyödykkeitä;

3. korostaa, että erityisesti metsäkatoon liittyvien hyödykkeiden markkinoita on 
seurattava; kehottaa komissiota tehostamaan toimiaan näissä kysymyksissä Euroopan 
horisontti -puiteohjelman kautta;

– sisällyttämään päätöslauselmaesityksensä liitteeseen seuraavat suositukset:

4. pyytää komissiota tutkimaan Copernicus-satelliittijärjestelmän tehostettua käyttöä 
metsien seurannassa sekä metsäpalojen ja metsävahinkojen ehkäisemisessä;

5. kehottaa komissiota pohtimaan, olisiko mahdollista toteuttaa varhaisvaroitusmekanismi, 
jolla kuluttajia, viranomaisia ja yrityksiä varoitetaan tuottamasta hyödykkeitä 
metsäkatovaarassa olevilta alueilta.

1 Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus (EU) N:o 995/2010, annettu 20. lokakuuta 2010, puutavaraa ja 
puutuotteita markkinoille saattavien toimijoiden velvollisuuksien vahvistamisesta (EUVL L 295, 12.11.2010, 
s. 23).
2 Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivi (EU) 2018/2001, annettu 11. joulukuuta 2018, uusiutuvista 
lähteistä peräisin olevan energian käytön edistämisestä (EUVL L 328, 21.12.2018, s. 82).


