
AD\763581ET.doc PE416.656v02-00

ET ET

EUROOPA PARLAMENT
2004 










 2009

Rahvusvahelise kaubanduse komisjon

2008/0198(COD)

26.1.2009

ARVAMUS
Esitaja: rahvusvahelise kaubanduse komisjon

Saaja: keskkonna-, rahvatervise- ja toiduohutuse komisjon

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

Arvamuse koostaja: Glyn Ford



PE416.656v02-00 2/11 AD\763581ET.doc

ET

PA_Legam



AD\763581ET.doc 3/11 PE416.656v02-00

ET

LÜHISELGITUS

Rahvusvaheline puidu- ja puidutoodete kaubandus kasvab suureneva ülemaailmse nõudluse 
tõttu kiiresti. Sellega seoses on paljude puitu tootvate riikide puidukaubanduses 
märkimisväärselt suur osakaal ebaseaduslikust metsaraiest saadaval puidul. Niisugune 
tegevus tekitab tuntavat kahju eelkõige arengumaade keskkonnale, ühiskonnale ja 
majandusele. Euroopa Liit peab võitlema ebaseadusliku metsaraie vastu ja soodustama 
seaduslikku metsalangetamist.

Euroopa Liidu metsaõigusnormide täitmise järelevalvet, metsahaldust ja puidukaubandust 
käsitlevas Euroopa komisjoni tegevuskavas (FLEGT) on esildatud meetmete pakett selle 
probleemiga tegelemiseks. Ühendus on pidanud puitu tootvate riikidega läbirääkimisi 
vabatahtlike partnerluslepingute üle, millega pooltele kehtestatakse õiguslikult siduv kohustus 
rakendada litsentsisüsteemi ja reguleerida kauplemist asjaomastes lepingutes 
kindlaksmääratud puidu ja puidutoodetega. Euroopa Liit algatab ja toetab jätkuvalt ka 
asjakohaseid rahvusvahelisi algatusi ning osaleb kõnealuse probleemi arutamiseks kahe- ja 
mitmepoolsetes aruteludes kolmandate riikidega nii ÜRO metsafoorumil ja Rahvusvahelise 
Troopilise Puidu Organisatsiooni raamistikus kui ka kahepoolsetel läbirääkimistel peamiste 
puitu tarbivate riikidega (nt USA, Hiina, Venemaa ja Jaapan). Neil rahvusvahelistel 
foorumitel peab EL erilist rõhku panema turul osalevate ettevõtjate kohustustele ja vajadusele 
kasutada kõiki olemasolevaid vahendeid, sealhulgas uusimat tehnoloogiat, et avastada, uurida 
ja registreerida ebaseaduslikku metsaraiet ning selle vastu võidelda, teisalt aga soodustada 
seaduslikku metsalangetamist.

Käesoleva määrusega astub EL lõpuks sammu edasi, rõhutades nende ettevõtjate kohustusi, 
kes on seotud puidu ELi turule toomisega. Euroopa Komisjoni ettepanek võtta vastu määrus 
on vajalik, et võidelda metsade hävitamise ning ebaseadusliku metsaraide vastu. Selles 
sätestatakse puidu ja puidutoodete seadusliku päritolu kohta kindlad normid, mis oleksid 
abiks metsade ja bioloogilise mitmekesisuse kaitsmisel, kliimamuutuste pehmendamisel ning 
metsakeskkonnast sõltuvate inimeste õiguste järgimisel.

Et määrus kujuneks igati tõhusaks, tuleb aga eelnõu karmistada ja parandada. Tõeliselt 
hoiatava ja ärahoidva mõju saavutamiseks tuleb õigusrikkumise mõiste määruses esile tuua 
selliselt, et ühelgi ettevõtjal, kes impordib ebaseadusliku päritoluga puitu ja hoiab seda ELi 
territooriumil, ei tekiks tunnet, et tal ei ole tõsist karistust karta. Seda silmas pidades ei tohiks 
määruse teksti jääda n-ö auke, mida turul osalejad võiksid ära kasutada määruse täitmisest 
kõrvalehiilimiseks. Lisaks tuleb selgemini ja tõhusamalt määratleda määruse tekstis esitatud 
„hoolikusnõue”, seda eriti riskijuhtimise menetluste puhul. Et tagada määruse toimimine, 
peab rohkem tähelepanu pöörama sellele, kuidas ettevõtjad seda tegelikult rakendada saavad.
Liikmesriikide pädevatele asutustele tuleks anda vajalikul määral tolliõiguslikke volitusi, et 
nad saaksid kontrollida rahvusvahelist puidukaubandust, sealhulgas üle vaadata kaubalaevade 
lasti, uurida kuritegusid ja arvatavaid rikkumisi, teavitada õigusrikkumistest prokuratuuri ja 
registreerida ebaseaduslikke tegusid.

Lõpuks mainitagu, et EL peaks arvesse võtma ka Ameerika Ühendriikide valitsuse rakendatud 
meetmeid, täpsemalt õigusakti Lacey Act, millega keelatakse kauplemine ebaseaduslikult 
saadud taimede ja neist valmistatud toodetega, sealhulgas puidu ja puidutoodetega. Komisjon 
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peaks uurima võimalust kehtestada kindlad kohustused ka jaemüüjatele. Need oleksid 
täienduseks partnerriikidele ja importööridele pandud kohustustele.

MUUDATUSETTEPANEKUD

Rahvusvahelise kaubanduse komisjon palub vastutaval keskkonna-, rahvatervise- ja 
toiduohutuse komisjonil lisada oma raportisse järgmised muudatusettepanekud:

Muudatusettepanek 1

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 5

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(5) Nõukogu ja Euroopa Parlament 
tervitasid kõnealust teatist, tunnistades, et 
ühendusel on vaja aidata kaasa üleilmsetele 
jõupingutustele ebaseadusliku metsaraie 
probleemi lahendamiseks.

(5) Nõukogu ja Euroopa Parlament 
tervitasid kõnealust teatist, tunnistades, et 
ühendusel on vaja aidata kaasa üleilmsetele 
jõupingutustele ebaseadusliku metsaraie 
probleemi lahendamiseks ning toetada
säästvat ja seaduslikku metsaraiet 
jätkusuutliku arengu, säästva 
metsamajandamise ja vaesuse 
vähendamise ning sotsiaalse õigluse ja 
riikide suveräänsuse põhimõtete raames.

Selgitus

Euroopa Liidu kohuseks on kaitsta ja abistada vastutustundlikke tootjaid, kes järgivad 
seaduslikkuse ja säästlikkuse kriteeriume. See on täienduseks meetmetele, millega tahetakse 
lõpetada kauplemine ebaseaduslikult tegutsevate tootjatega kõikjal maailmas.

Käesolev täiendus viitab 2003. aasta oktoobris toimunud põllumajanduse nõukogul vastu 
võetud järelduste algsõnastusele.
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Muudatusettepanek 2

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 6 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(6 a) Ühendusel tuleks kahepoolsetel 
läbirääkimistel peamiste puitu tarbivate 
riikidega (Ameerika Ühendriigid, Hiina, 
Venemaa ja Jaapan) rõhuda ka sellele, et 
arutataks probleemi, kuidas jõuda 
ühtlustatud kohustusteni, mis kehtiksid 
puiduäris osalevatele ettevõtjatele nende 
oma turul, ning luua ebaseadusliku 
metsaraie sõltumatu ülemaailmne 
häiresüsteem ja register, millesse oleks 
kaasatud näiteks Interpol ja üks 
asjaomane ÜRO asutus ning milles 
kasutataks uusimaid 
satelliidiseiretehnoloogiaid.

Selgitus

Rahvusvahelises ulatuses tähtsaimad puitu importivad ja puitu eksportivad riigid kannavad 
vastutust selle eest, et ebaseadusliku metsalangetamise vastu peetavas võitluses tehtaks 
koostööd ja kasutataks kõiki poliitilisi, õiguslikke ja tehnoloogilisi võimalusi. Teistmoodi, 
vabatahtlikul alusel ja rahvusvahelise kooskõlastamiseta, oleks väga vähe riike valmis 
piirama oma puiduekspordi või -impordi võimalusi.

Muudatusettepanek 3

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 6 b (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(6 b) Nendest riikidest pärit ettevõtjad, kus 
asuvad rahvusvahelise ja ökoloogilise 
tähtsusega metsad, peaksid kandma erilist 
vastutust puidu säästva kasutamise eest.

Selgitus

Kõigepealt tuleks ettevõtjatele, kes tegutsevad riikides, kus asuvad suured metsaalad ehk nn 
maailma rohelised kopsud, mis aitavad väga palju kaasa võitlusele globaalse soojenemise 
vastu, kehtestada kohustused nõuetekohaselt tegutseda.
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Muudatusettepanek 4

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 10

Komisjoni ettepanek 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 nende ettevõtjate vastutusele 
võtmiseks, kelle valduses on 
ebaseaduslikku puitu ja puidutooteid ning 
kes toovad neid Euroopa Liidu turule, 
kuuluvad kõige tõhusamate lahenduste 
hulka, millega takistada ettevõtjatel 
ebaseaduslike tarnijatega kauplemist.

Selgitus

Määruse suunitlus peab olema selgem ja konkreetsem nende meetmete osas, mis on mõeldud 
puidu ebaseadusliku turule toomise ja sellega kauplemise piiramiseks. Vaid ergutus- ja 
hirmutusvahendite kombineeritud rakendamisega saab ettevõtjat tegelikult takistada 
otsustamast kusagil kolmandas riigis tegutseva ebaseadusliku tarnija kasuks.

Muudatusettepanek 5

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 13

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(13) Ühenduse esmatähtis eesmärk on 
jätkuvalt säästvuse saavutamine 
säästvuskriteeriumide edendamise kaudu.
Kõnealust eesmärki silmas pidades ning 
selleks, et vähendada puitu ja sellest 
saadud tooteid turule viivate selliste 
ettevõtjate halduskoormust, kelle suhtes 
kohaldatakse Euroopa Parlamendi ja 
nõukogu direktiivis XX/XX/EÜ 

välja jäetud
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(taastuvatest energiaallikatest saadud 
energia kasutamise edendamise kohta) 
sätestatud kohustuslikke 
säästvuskriteeriume, ei tuleks käesolevat 
määrust kohaldada selliste toodete suhtes.

Selgitus

Määrusesse ei tohiks jääda n-ö auke, mida võiks ära kasutada ebaseadusliku raiega saadud 
puidu sissetoomiseks.

Muudatusettepanek 6

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

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

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

Muudatusettepanek 7

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

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

b) sisaldab riskijuhtimise korda ja (b) sisaldab tõhusat ja selget riskijuhtimise 
korda, millega keskendutakse kontrollile 
ja ettevõtjate rahalistele vahenditele 
kõrgendatud riskiga seotud juhtudel, ning 
mis hõlmab järgmiseid elemente:
(i) riskide süstemaatiline tuvastamine;
(ii) kõigi vajalike meetmete rakendamine, 
et vähendada riske;
(iii) menetluste ja registrite kasutusele 
võtmine, mida rakendatakse 
korrapäraselt, et kontrollida alapunktides 
i ja ii sätestatud meetmete tulemuslikkust 
ning et vajaduse korral neid läbi vaadata;
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Selgitus

Selle määrusega tuleb selgeks teha, mida oodatakse ettevõtjatelt riskijuhtimise menetlustes, 
ning võtta eeskätt välismaal kauplevate ettevõtete puhul arvesse kulusid, mis neil tekivad oma 
tarnijate häid tavasid kontrollides.

Muudatusettepanek 8

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 4 – lõige 2 – esimene lõik

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

2. Komisjon võtab vastu meetmeid 
käesoleva artikli rakendamiseks. Komisjon 
kehtestab eelkõige kriteeriumid selle 
kindlaksmääramiseks, kas on oht, et 
ebaseaduslikult üles töötatud puit ja sellest 
saadud tooted viiakse turule.

2. Komisjon võtab vastu meetmeid 
käesoleva artikli rakendamiseks, et oleks 
tagatud reeglite ühesugune tõlgendamine 
ja tulemuslik järgimine ettevõtjate poolt. 
Komisjon kehtestab eelkõige kriteeriumid 
selle kindlaksmääramiseks, kas on oht, et 
ebaseaduslikult üles töötatud puit ja sellest 
saadud tooted viiakse turule.

Selgitus

Nn hoolikusnõudeid, mida ettevõtjad peavad järgima, saab tõhusalt rakendada vaid siis, kui 
ettevõtjad, eriti need, kes teevad kaupa kaugetes välisriikides asuvate tarnijatega, saavad oma 
kohustustest täpselt aru ning oskavad neid õigeaegselt ja praktiliselt täita.

Muudatusettepanek 9

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

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

1 a. Liikmesriigid võtavad kohaseid 
meetmeid, et tagada sanktsioonide 
rakendamine käesoleva määruse 
rikkumiste korral.
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Muudatusettepanek 10

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

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

1 b. Pädevad asutused varustatakse 
usaldusväärse jälgitavussüsteemiga, mis 
võimaldab jälgida puidutoodete liikumist 
rahvusvahelises kaubanduses, ning 
avalike järelevalvesüsteemidega, millega 
saab hinnata ettevõtjate tegevuse 
tulemuslikkust oma kohustuste täitmisel 
ning aidata ettevõtjatel tuvastada 
riskiohtlikke puidu- ja puidutoodete 
tarnijaid.

Selgitus

Määruses ei seata kriteeriume, mis võimaldaksid riikide asjaomastel asutustel iga ettevõtja 
suhtes tõhusalt täita kontrollinõudeid. Nende asutuste kontrolli- ja järelevalvevõimalusi tuleb 
täiustada.

Muudatusettepanek 11

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 10 – lõige 1 – esimene lõik

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

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

1. Iga liikmesriik määrab kindlaks 
käesoleva direktiivi kohaldamise eest 
vastutava pädeva asutuse või pädevad 
asutused. Nendele asutustele tuleb anda 
piisavalt volitusi käesoleva määruse 
täitmiseks – selle rakendamise üle 
järelevalve tegemiseks, arvatavate 
rikkumiste uurimiseks koostöös tolliga 
ning rikkumiste õigeaegseks teatavaks 
tegemiseks prokuratuurile.

Selgitus

Käesoleva määruse kõikehõlmavaks rakendamiseks peavad riikide vastutavatel asutustel 
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olema volitused, mis võimaldaksid jälgida kogu tegevust, mille eesmärk on lõpetada 
ebaseadusliku raiega saadud puidu toomine Euroopa Liidu turule. See hõlmab ka nende 
asutuste koostööd oma riigi tolli-, politsei- ja õigusasutustega.
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